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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АЕЦ – Атомна електроцентрала
АМ – Автомагистрала
БАН – Българска академия на науките
БВП - Брутен вътрешен продукт
БДС – Брутна добавена стойност
БРА – Българска рейтингова агенция
БТК – Българска телекомуникационна
компания
ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници
ГКПП – Граничен контролнопропускателен пункт
ГОП – Горен оценъчен праг
ДВ – Държавен вестник
ЕВРОСТАТ – Статистическа служба на ЕС
ЕИСУРР –Единна информационна система
за управление на регионалното развитие
EK – Европейска комисия
ЕО – Европейска общност
EС- Европейски съюз (в зависимост от
контекста)
ЕС – Европейски съвет (в зависимост от
контекста)
ЕИ – Енергийна интензивност
ЕПТР – Европейска перспектива за
териториално развитие
ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния
въздух
И&Р – Иновации & Развитие
ИКАО – Международна организация за
гражданска авиация
ИКТ- Информационни и комуникационни
технологии
ИСПА – Инструмент за структурни
политики за присъединяване
КАВ – Качество на атмосферния въздух
МОСВ – Министерство на околната среда и
водите
МРРБ – Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
МСП- Малки и средни предприятия
НСИ – Национален статистически институт
НСРР- Национална стратегическа
референтна рамка (в зависимост от
контекста)
НСРР- Национална стратегия за регионално
развитие (в зависимост от контекста)
ОП – Оперативна програма
ОПРР- Оперативна програма „Регионално
развитие”
ОПР – Общински план за развитие
ОС – Околна среда
ОСР – Областна стратегия за развитие
ПДК – Пределно допустима концентрация
ПЕП – Първично потребление на енергия
НПДЕВИ – Национален план за действие за
енергията от възобновяеми източници

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейна
вода
ПСОВ – Пречиствателна станция за
отпадни води
ПЧИ – Преки чуждестранни инвестиции
РЕП – Регионален енергиен пазар
РОУКАВ – Район за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух
РПМ- Републиканска пътна мрежа
РПР – Регионален план за развитие
СЕМАТ – Комитет на европейските
министри на териториалното устройство
СЗР – Северозападен район
СЦР – Северен централен район
СИР – Североизточен район
СПС- Стандарт на покупателна способност
СПСОВ – Селищна пречиствателна станция
за отпадни води
СТЕПС – Състояние на територията и
перспективи на ЕС
СЧ – страни членки на ЕС
ТДР – Териториален дневен ред
ТЕЦ – Топлоелектрическа централа
ФПЧ – Фини прахови частици
ЮИЕ – Югоизточна Европа
ЮЗР – Югозападен район
ЮИР –Югоизточен район
ЮЦР – Южен централен район
AGTC – Европейско споразумение за найважните линии за международни
комбинирани превози
CORINAIRЕSPON- Европейска мрежа за наблюдение
на пространственото развитие
ЕU- Европейски съюз
IPCCLAN – Local area network
NUTS- Номенклатура на териториалните
единици за статистиката, използвана от
Евростат за районите в ЕС
NUTS I, 1 – Райони от Ниво 1 от
Номенклатура на териториалните единици
за статистиката, използвана от Евростат
NUTS IІ, 2 - Райони от Ниво 2 от
Номенклатура на териториалните единици
за статистиката, използвана от Евростат
NUTS IІІ, 3 - Райони от Ниво 3 от
Номенклатура на териториалните единици
за статистиката, използвана от Евростат
PPS – Стандарт на покупателна способност
R&D- Проучвания & Развитие
SWOT анализ- Анализ на силните, слабите
страни, възможностите и заплахите
ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
ISDN – Integrated Services Digital Network
UTP – micro transport protocol
USD – Американски долари
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ВЪВЕДЕНИЕ
България напълно споделя визията за кохезионната политика в разширения
Европейски съюз (ЕС) през периода 2007–2013 г. и вече активно участва в
осъществяването на тази политика, заемайки своето място наред с другите държавичленки на ЕС.
Прилагането на регионалната политика изисква от страната и българските
региони изпълнение на постигнатото споразумение по стратегически приоритети за
регионално развитие, осигуряване на ефективна координация на национално,
регионално и местно ниво, ефективно и ефикасно прилагане на спектъра от мерки за
подкрепа чрез въвеждане на правила и процедури за добро, ефикасно и прозрачно
управление на националните средства и помощта от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС.
В перспективата на своето развитие за периода 2007-2013 г. България е
разработила на първо място ясна стратегическа рамка за планиране и програмиране
на националните ресурси в областта на регионалната политика и усвояване на
структурната помощ на ЕС. Стратегията е основана на широк обществен консенсус,
координация между отговорните институции, изграден управленски капацитет и
взаимодействие с всички партньори на национално, регионално и местно ниво.
Независимо от постигнатия напредък в тази насока, значителна част от работата
предстои да бъде извършена в консултация с ЕК, особено що се касае до вземане на
политическите и експертните решения за изпълнението на договореностите, участието
и партньорството на страната и регионите в осъществяването на европейската
регионална политика в съответствие с нейните принципи, цели и приоритети.
На второ място, повече усилия са необходими за усъвършенстване на
методологията за планиране и оптимизиране на системите за наблюдение и оценка на
изпълнението на стратегическите планови и програмни документи, което ще позволи
ефективно и ефикасно прилагане на Структурните инструменти на ЕС и възползване
от финансовата помощ за развитие на страната и нейните региони.
И на трето място, което е много важно, е прилагането на законодателната,
институционалната и административната рамка за добро финансово управление и
контрол в областта на регионалната политика.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство
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През последните години България натрупа значителен опит в подготовката на
планови и програмни документи за регионално и местно развитие: Национална
стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., регионални планове за развитие 20072013 г., областни стратегии за развитие 2005-2015 г., общински планове за развитие
2007-2013 г., Регионална и секторни оперативни програми 2007-2013 г., програми за
териториално сътрудничество, с които се възприемат принципите, целите и
механизмите на политиката на сближаване в ЕС. По този начин бяха дадени гаранции
пред ЕС, че в областта на кохезионната политика и по-специално на устойчивото
интегрирано регионално и местно развитие у нас са създадени и действат няколко
ключови елемента:
¾ система от интегрирани стратегии, планове и програми за устойчиво
регионално и местно развитие на различните териториални нива;
¾ институционална рамка за планиране, програмиране и управление на ресурсите
за регионално развитие;
¾ механизъм за координация, консултиране и партньорство;
¾ системен мониторинг, оценка и контрол за постигане на ефективно и ефикасно
оползотворяване на ресурсите по определените цели и приоритети на
регионалното развитие в България;
¾ значителна степен на изграденост на административния капацитет на
национално, регионално и местно ниво за планиране и програмиране, както и за
бързо и ефективно усвояване на Структурните фондове на ЕС.
Националната стратегия за регионално развитие на Република България 20052015 г.1 определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за
регионално

развитие

на

страната,

както

и

съответствието

й

с

другите

структуроопределящи политики. Действащият документ е приет от правителството
през 2005 г. След приемането му настъпват важни промени както в европейската, така
и в националната политика, нормативната и институционалната среда на регионалното
развитие.
Политиката на сближаване в ЕС има динамичен характер и постигнатите до
момента резултати в дебата за нейното бъдещо развитие и реформиране след 2013 г.
1

Обн. ДВ., бр.42 от 17 май 2005 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство

5

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

свидетелстват за процес на сериозно преосмисляне на бъдещата европейска
кохезионна политика. Този дебат започна още публикуването на Четвъртия доклад за
икономическо и социално сближаване (май, 2007 г.). Изводите, които се налагат,
потвърждават ролята на политиката на сближаване като основен стълб в процеса на
европейска интеграция. Всички региони трябва да са в състояние да разгърнат
потенциала си за икономическо развитие и всички граждани трябва да усетят
ползотворния ефект на политиката, независимо къде живеят. Обзорът на факти и
теория показва, „че ЕС се нуждае от такава политика за икономическо и социално
развитие, която е съобразена с конкретните нужди на сериозно различаващи се
помежду си места. Тя трябва да е в състояние да предоставя по-добри възможности и
да се справя с предизвикателствата, породени от обединяването на пазарите, пред
които са изправени гражданите на ЕС.“2
Приемането на нова национална законодателна рамка за регионалното развитие
в България е свързано с новия етап на хармонизиране на националното
законодателство с европейското. Законът за регионалното развитие3, приет от
Народното събрание през месец май 2008 г., е съобразен с прякото действие на
разпоредбите на европейското право за България като държава–членка на Европейския
съюз и цели да се създадат подходящи взаимовръзки между националната нормативна
уредба за регионално развитие и законодателството на Общността. С националното и
европейското законодателство се въведе актуализиран териториален обхват за
районите от ниво1 и 2 за България, като е осигурено съответствие с Регламент (ЕО)
1059/ 2003 г. за общата класификация на териториалните единици за статистически
цели и Регламент (ЕО) № 176/2008 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО)
1059/2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за
България и Румъния във връзка с членството им в ЕС. Новият териториален обхват на
районите от нива 1 и 2 следва e отчетен в процеса на актуализация и има важно
значение за подготовката на актуализираните документи за изпълнение на пакета
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и на
първо място за разработването и приемането на актуализирания документ за
изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие.
2

Вж. ‘An Agenda for a Reformed Cohesion Policy’, Independent Report prepared at the request of Danuta
Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, април, 2009 г..
3
Обн. ДВ, бр.50 от 30 май 2008 г., в сила от 31 август 2008 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство
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Законът за регионалното развитие и Правилникът за неговото прилагане4
създават една добра нормативна рамка за регионалното развитие в България, основана
на натрупания опит и изпълнението на планови и програмни документи за регионално
развитие, възприели принципите, целите и механизмите на политиката за регионално
развитие и сближаване в ЕС.
Посочените промени са причина да започне процес на преглед и актуализация
на

пълния пакет от стратегически и планови документи за регионално и местно

развитие с цел по-добра адаптация към промените и отразяване на изискванията на
структурните инструменти на регионалната политика на ЕС за периода 2007-2013 г.,
включително изискванията за ефективна и ефикасна реализация на оперативните
програми за България, съфинансирани от европейските фондове, чрез които основно се
подпомага устойчивото интегрирано развитие на българските райони и общини.
Актуализираният документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г.
има за цел да осъвремени и засили стратегическата ориентация на действащата
стратегия до края на периода, да подобри нейното изпълнение, както и процеса на
наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на
районите и общините.
Специфична цел на актуализирания документ е да предложи гъвкав системен
подход към цялостния процес на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и
актуализиране на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие за
следващия планов и програмен период в областта на регионалната политика.
В Актуализирания документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г се
поставя по-силен специфичен фокус върху развитието на районите, а не върху
цялостното развитие на страната, което кореспондира с утвърждаването на нови
центрове за растеж на територията на страната и засилване ролята на регионите за
развитието й, което като подход е в съответствие с вижданията на европейските
институции за запазване на регионалното измерение в приетата Стратегия „Европа
2020”. Предвид важността на участието на България в Стратегията „Европа 2020",
важно е да бъдат създадени подходящи условия за постигане на по-висока
конкурентноспособност

с

включването

на

всички

граждани

и

райони

в

икономическото развитие и социално развитие. В този аспект, в актуализирания
4

Обн. ДВ, бр.80 от 12 септември 2008 г., в сила от 31 август 2008 г.
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документ в рамките на предложените приоритети са включени специфични цели,
допринасящи за постигането целите на стратегия „Европа 2020”, както следва:
•

По първи приоритет: развитие на изследователска дейност, технологично
развитие и иновации в районите в подкрепа на регионалните икономики;
подобряване

на

достъпа

и

развитието

на

информационните

и

комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите
за МСП.
•

По втори приоритет: изграждане и подобряване на екологичната
инфраструктура;

•

По трети приоритет: повишаване на атрактивността на регионите чрез
инвестиции в образованието, ефективни мерки на пазара на труда и
предоставяне на качествени здравни услуги.

Изграждането на по-интелигентна, по-екологична и конкурентоспособна
икономика налага подобряване на координацията и обвързване на различните
политики и национални стратегии със Стратегията „Европа 2020", в т.ч. и на
политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие, за да се намалят
социалните и регионални диспропорции между мрежата от високоразвити центрове,
генериращи знания, информация, нови открития и технологии и респективно обслужващите периферни региони. В актуализирания документ е отразена и
препоръката за Стратегия „Европа 2020” за акцентиране върху териториалното
сближаване чрез засилване ролята на регионалните и местните власти, както и на
действащи заинтересовани страни като: работодателски организации, синдикати,
неправителствени организации, агенции за развитие и др.
При изготвянето на настоящия Актуализиран документ за изпълнение на
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г. са отчетени
резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие, както и насоките относно нейната актуализация. Конкретните
изводи и препоръки от Междинната оценка са включени в съответните раздели от
съдържанието на актуализирания документ, за който се отнасят.
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РЕЗЮМЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД
В настоящия документ по подходящ начин е актуализирана аналитичната част
на действащата Национална стратегия за регионално развитие за периода до 2015 г. С
оглед на бъдещи оценки за ефективността и необходимите промени в регионалната
политика на страната, анализът е адаптиран и в някои случай преработен, като е
приложен новият териториален обхват на районите от ниво 1 и 2, съответстващ на
регионалната класификация, използвана от Евростат – NUTS и на Закона за
регионалното развитие и Регламент (ЕО) № 176/2008 г. При работата по
актуализирания анализ е използвана както информация от Националния статистически
институт и Евростат, така и данни от други аналитични изследвания, касаещи
социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите,
осъществени в периода след приемането на НСРР. Там, където е налице необходимата
информация, е направено сравнение със средните стойности на индикаторите за ЕС
или с други държави-членки.
В резултат на промяната преди всичко на териториалния обхват на районите на
ниво 2 и в по-малка степен на протичащите процеси, актуализираният анализ показва
някои изменения по отношение на направените изводи, на параметрите на развитието и
на характеристиките на районите в сравнение с първоначалния документ –
действащата Национална стратегия за регионално развитие на Република България,
приета от Правителството през 2005 г. Стремежът е в анализа да се използва актуална
информация, за да се установят различията по отношение на изводите, направени в
първоначалния документ и да се направят съответните промени и доуточнения в
стратегическата му част. Актуализираният анализ дава вярна и точна представа за
проблемите и процесите на социално, икономическо, инфраструктурно и екологично
развитие на районите на страната и за тяхното място в рамките на ЕС.
Направена е нова редакция на SWOT анализа на действащата НСРР, като са
отразени изводите и оценките, съответстващи на актуалните социално-икономически
процеси в регионите на страната.
Направените промени в стратегическата част на НСРР не са радикални, а поскоро имат допълващ и доуточняващ характер на базата на постигнатите резултати и
натрупан опит в прилагането, поставяйки нови акценти и интерпретации на
определената вече стратегическа рамка до края на периода – 2015 г. Изводите в
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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актуализирания анализ на социалното и икономическо развитие на районите, както и
актуализираният SWOT анализ, са основата за очертаване на определени аспекти в
развитието, допълнително акцентиране и приоритизиране от гледна точка на
съвременните условия и тенденции, националния и европейския дневен ред в
развитието на регионите и на актуалните цели и приоритети на кохезионната политика
на ЕС. Постигнато е по-голямо съответствие на стратегията за развитие на регионите в
България с конкретните териториални нужди на районите и насоките за териториална
кохезия в ЕС.
Чрез актуализираната стратегическа рамка на действащата НСРР е създадена
подобрена база

за постигане на по-голямо взаимодействие между интегрираната

система за стратегическо планиране и системата за

наблюдение и оценка на

регионалната политика.
Тъй като система за наблюдение в рамките на приетата НСРР 2005-2015 г.
съдържа някои пропуски и неизяснени въпроси, причина за което е била липсата на
капацитет и натрупан опит по отношение изграждането на системи за наблюдение и
оценка на стратегически и планови документи, към момента на изготвянето и
приемането на НСРР, тя не би могла да работи ефективно. Разработен е нов механизъм
за наблюдение на прилагането на НСРР, който се основава на ясно дефинирани
критерии относно целесъобразността, навременността, ефикасността и устойчивостта
на очакваното въздействие върху процесите на развитие в районите на страната.
Възприета е система, предвиждаща разработването на междинен и окончателен доклад
за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие, подготвяни
съответно в средата на периода и след изтичането на срока на действие на документа.
Системата за наблюдение и оценка предвижда Министерския съвет да изпълнява
функциите на контролиращ/наблюдаващ орган относно изпълнението на НСРР.
Направените промени по отношение на подхода за наблюдение и оценка на
прилагането на НСРР, като цяло ще подобрят процеса на планиране и управление на
регионалното развитие и ще повишат ефективността на прилагането на регионалната
политика. В Актуализирания документ за изпълнението на НСРР са отчетени
препоръките и предложенията на Междинния доклад за изпълнението на НСРР,
изготвен на основата на резултатите от изработената през м. ноември 2010 г.
Междинна оценка за изпълнението на НСРР, съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и
чл. 36 на ЗРР (2008) от независим консултантски екип на агенция СТРАТЕГМА ООД.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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Междинната оценка за изпълнението на НСРР съдържа преглед и оценка на
първоначалните резултати от изпълнението на НСРР, оценка на изпълнението на
целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, както и
препоръки за актуализацията на НСРР.
Направена е обща експертна оценка за необходимите финансови ресурси за
реализация на целите на стратегията, което е нов момент в съдържанието на НСРР.
Посочен е размерът на очакваното национално публично финансиране, на
европейските средства, възможности за финансиране от международни финансови
институции и финансиране от страна на частния сектор.
На основа на цялостните предвиждания на НСРР за периода до 2015 г. са
подготвени основни насоки за разработване и приемане на актуализирани документи
за изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2011-2013 г., които
дават по-конкретни параметри и стратегически насоки относно прилагането на
действащите планове в контекста на

изискванията и нормативната рамка на

структурните инструменти на регионалната политика през настоящия програмен
период.
В отделна част в рамките на документа е представена визия за това, как ще се
прилага принципа на партньорство и как ще се осигурява информация и публичност
по отношение актуализираната стратегическа рамка за постигане на балансирано и
устойчиво регионално развитие за периода до 2015 г.
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1. АКТУАЛИЗИРАН

АНАЛИЗ

НА

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО

РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1.1. Общ профил на районите в България
Определяне на териториалния обхват на районите
Териториалният обхват на районите в България, съответстващи на общата
класификация на териториалните единици използвани за статистически цели от
Евростат беше предложен и съгласуван от Евростат по време на преговорния процес за
присъединяване на Република България в ЕС. Този териториален обхват беше
използван при подготовката на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2005-2015 г., която беше приета от Правителството
през 2005 г.
Като страна-членка на ЕС, България от 1-ви януари 2007 г. трябваше да изпълни
изискванията на Регламент (ЕС) № 1059/2003 г. за Общата класификация на
териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от ЕВРОСТАТ за
регионите в ЕС. През 2006 г. беше констатирано, че два от районите, съответстващи на
нивото NUTS 2 - Северозападен и Югоизточен и един от районите на ниво NUTS 1 Северна България не отговарят на изискването за минимален брой на населението.
С цел да се отговори на изискванията на европейското законодателство беше
предложена и съгласувана с Евростат промяна на териториалния обхват на районите,
който да се прилага в програмния период 2007-2013 г., считано от 1 януари 2007 г.
Новият териториален обхват практически е отчетен при разработването на
Националната стратегическа референтна рамка на България за периода 2007-2013 г.,
която е приета от Европейската комисия и на Оперативната програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., която е основен инструмент за подпомагане на регионалното
развитие у нас.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1059/2003 г. за Общата
класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от
ЕВРОСТАТ за целите на европейската и националната статистика, всяка страна-членка
следва да има

йерархични нива на териториалните единици използвани за

статистически цели, които да съответстват на законодателната рамка на ЕС. Това
изискване е изпълнено с разпоредбите на чл.4 на Закона за регионалното развитие от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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2008 г. (Обн. ДВ. Бр. 50 от 30 май 2008 г.) като за България са дефинирани три нива на
териториални единици, съответстващи на NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3. Тези три нива
на териториалните единици следва да бъдат използвани за събиране, обработка и
разпространение на регионална статистическа информация както от Националния
статистически институт, така и от Евростат.
Новият териториален обхват на районите в страната отчита определеното със
Закона за административно-териториалното устройство на Република България
административно-териториално деление. Възприетото райониране има йерархична
структура, в която всяка териториална единица (район)

от ниво 1 (NUTS 1) е

подразделена на единици от ниво 2 (NUTS 2), а то съответно на единици на ниво 3
(NUTS 3).
Районите,

съответстващи

на

ниво

1

(NUTS

1),

не

представляват

административно-териториални единици и са с териториален обхват, както следва:
1. Район „Северна и Югоизточна България”, включващ Северозападния район,
Северния централен район, Североизточния район и Югоизточния район;
2. Район „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния
район и Южния централен район;
Районите, съответстващи на ниво 2 (NUTS 2), не представляват административнотериториални единици и имат следния териториален обхват:
1. Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и
Плевен;
2. Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово,
Разград, Русе и Силистра;
3. Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и
Шумен;
4. Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и
Ямбол;
5. Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник,
Софийска и София;
6. Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Смолян и Хасково;
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Районите, съответстващи на ниво 3 (NUTS 3), представляват административнотериториални единици и обхващат територията на отделните области. Те са общо 28,
съгласно ЗАТУРБ.
При определянето на териториалния обхват на районите от различните
териториални нива е отчетен броят на населението с постоянен адрес на живеене на
територията им, с оглед да се отговори на изискванията на Регламент 1059/2003 . Като
критерии са отчетени също социално-икономическите, географските, историческите,
културните и екологическите условия.
През 2008 г. е приет Регламент № 176/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г., който допълва Регламент (ЕС) № 1059/2003 г. за
установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели
(NUTS) във връзка с присъединяването на България и Румъния в ЕС.
При

разработването

на

Актуализирания

документ

за

изпълнение

на

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г., е отчетен
новият териториален обхват на районите, който се използва като основа за провеждане
на държавната политика за регионално развитие. Всички позовавания относно
териториалния обхват на районите от ниво 1 и 2 в настоящия документ се отнасят за
териториалния обхват на районите в България, установен със Закона за регионалното
развитие, който е идентичен с този, определен с Регламент № 176/2008.
Райони от ниво 1 (NUTS 1)
Район „Северна и Югоизточна България”
Районът обхваща Северозападния, Северния централен, Североизточния и
Югоизточния район от ниво 2.
Към 01.02.20115 г. в

района

живеят

3 752 349 души или 50,95 % от

населението на страната. Площта на територията му е 68 330 кв. км. - 61,6% от
територията на страната.
На север границата на района съвпада с държавната граница с Република
Румъния,

на запад с Република Сърбия, на югоизток с Република Турция, а на

5 Използваните в настоящия документ данни за основните демографски показатели са от преброяването
на населението през 2011 г.
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югозапад със Стара планина. Районът обхваща цялото Дунавско и Черноморско
крайбрежие на страната.
Район „Югозападна и Южна централна България”
Районът обхваща Южния централен и Югозападния район.
Броят на населението на района е 3 612 221 души към 01.02.2011 г. – 49,05 % от
населението на страната. Площта на територията му е 42 671 кв. км.- 38,4% от
територията на страната.
Районът граничи на запад с Република Сърбия и Република Македония и на юг
с Република Гърция и Република Турция. Голяма част от територията на района е
планинска. Тук са разположени най-високите и най–големите по площ планински
вериги в България - Рила, Пирин, Родопите, част от Стара планина и др.
Райони от ниво 2 (NUTS 2)
Таблица 1. Основни данни за районите
Район
Територия
Население6
(кв. км.)
(брой)

Северозападен
Северен
централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен
централен
БЪЛГАРИЯ

Гъстота
на
населението
(д/кв.км
.)

БВП на
човек в
PPS 7
(EU27=
100%),
2008 г.
(%)

Коеф.
на
безработица
(%)

Коеф.
на
заетост
(%)

Степен
на
урбанизация
(%)

Брой
на
области

19 070

847 138

44,42

28,0

11.0

40.0

63,2

5

14 974

861 112

57,50

30,0

11.5

42.0

66,5

5

14 487
19 798
20 306

966 097
1 078 002
2 132 848

66,68
54,45
105,03

37,0
36,0
73,0

14.5
10.6
6.8

45.9
45.1
54.0

72,7
71,3
83,1

4
4
5

22 365

1 479 373

66,14

30,0

11.4

45.1

66,7

5

111 001

7 364 570

66,34

43,0

10.2

46.7
72,5
28
Източник: НСИ

Районите на ниво NUTS 2 се различават помежду си по демографски и
икономически характеристики, заетост и безработица. В районите в южната част на
страната е концентрирано по-голяма част от населението - 63,7%, което е важен фактор
по отношение потенциала им за развитие. Северозападният и Северният централен
6 Броят на населението е представен на база данните от преброяването на населението,проведено през
2011г.,НСИ
7
По данни на Евростат
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район са с по-ниска гъстота на населението в сравнение с останалите райони.
Относителният дял на населението, живеещо в градовете в тези райони е по-нисък от
средния за страната. Най-висока степен на урбанизация са достигнали Североизточния
и Югозападния район.
С най-висок БВП на човек (в PPS), в сравнение със средните стойности в ЕС по
данни на Евростат за 2008 г. е Югозападният район- 73 % от средния за ЕС-27, а с найнисък - Северозападният с 28%, като той заема последно място в класацията на всички
райони в ЕС-27.
Кратки профили на районите от ниво 2 са представени в Приложение 1.

1.2. Демографско състояние и тенденции
Според отчета за изпълнение на Националната стратегия за демографско
развитие на република България 2006–2020 г., (отчетен период 2010 г.), представен от
Министерство на труда и социалната политика, през последните няколко години се
наблюдават сравнително положителни тенденции в демографското развитие на
населението в България. Те се изразяват в забавяне темповете на намаляване на
населението, нарастване на броя на ражданията, намаляване на ранната раждаемост,
намаляване на детската смъртност и други. В сравнение с останалите европейски
страни обаче, все още значими проблеми за страната остават по-високите равнища на
общата, преждевременната и детската смъртност, по-ниската средна продължителност
на живота, по-високият отрицателен естествен прираст и запазването на висок брой
напускащи страната лица.
По данни на НСИ от преброяването на населението през м.февруари 2011 г.,
постоянното население на България възлиза на 7 364 570 души, а средната гъстота на
населението за страната е 66,3 души на кв.км.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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Фигура 1. Брой на населението по райони NUTS 2 към 01.02.2011 г., НСИ

Северозападен район

847 138

Югозападен
район

2 132 848

Северен
централен район

861 112

Североизточен
район

966 097
Югоизточен район

1 078 002

Южен
централен
район

1 479 373
Източник: НСИ

За една година в резултат на отрицателния естествен прираст и отрицателното
външно миграционно салдо населението намалява с близо 42 841 души, или с 0.6%
спрямо предходната година. Тази тенденция е устойчива във времето, тъй като се
наблюдава в последните пет-шест години.
Близо половината от населението на страната живее в Югозападния и в Южния
централен район, като тяхното население е съответно 2 132 хил. (29%) и 1 479 хил.
души (20%). Югоизточният и Североизточният район са следващите по брой на
населението, като в тях живеят съответно 1 078 022 хил. (14,6%) и 966 097 хил.
(13,2%). Северният централен и Северозападният район имат население от съответно
861 хил. (11,7%) и 847 хил. души (11,5%).
Най-малката по брой население е област Видин, в която живеят 101 хил. души,
или 1.4% от населението на страната, а най-голямата е област София (столица) – 1 291
хил. души (17.5%). В резултат на естественото и механичното движение в сравнение с
2001 г. във всички области, с изключение на София (столица, 10,3% увеличение) и
Варна (2,8%, увеличение), населението намалява. В областите София и Варна
увеличението на населението се дължи главно на положителния механичен прираст. За
областите Бургас, Пловдив, Благоевград и Кърджали относителният дял на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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намалението е по-нисък от средния за страната. С над 20 на сто е намаляло
населението на областите Враца и Видин. В значителна степен (между 15% и 20%) е
намаляло населението и на областите Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Разград,
Силистра.
В началото на 2011 г. в градовете живеят 5 339 хил. души, или 72,5 % от
населението на страната, а в селата - 2 025 хил. или 27,5 %.
Данните за гъстотата на населението в районите от ниво 2 в страната показват
неравномерно

разпределение

на

населението

по

територията

на

страната.

Северозападният район е най-рядко населеният, като същевременно той е най-засегнат
от миграционните движения на населението извън него. Данните показват ясно
изразена тенденция за намаляване на гъстотата на населението и в други райони, като
Северен централен, Североизточен и Южен централен. Най-гъсто населен остава
Югозападният район, което е продиктувано от по-добрите възможности за живот и
работа, които предлага столицата.
Таблица 2. Гъстота на населението по райони от ниво 2

Район
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен

2001 г.
2011 г.
54,1
44,4
66,2
57,5
70,5
66,6
58,9
54,4
103,3
105,0
71,8
66,1
Източник:НСИ

Продължава тенденцията на намаляване на броя на населението в резултат на
по-високата смъртност спрямо раждаемостта. Както общо за страната, така и за
отделните райони е характерен отрицателен естествен прираст. Коефициентът на
естествен прираст е най-висок в Югозападния (-2.5‰) и Североизточния (-3.3‰)
райони, а най-нисък - в Северозападния район (-10.6‰). По данни на НСИ за 2010 г
само област София (столица) е с положителен естествен прираст (0.1‰). С най-високи
по стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите Видин (14,6‰), Монтана (-12,2‰). Враца (-10,3‰). С естествен прираст между -9 и -10 ‰ са
областите Ловеч, Плевен, Габрово, Кюстендил и Перник.
През 2008 г. коефициентът на детска смъртност е 8.6‰, а през 2010 г. се е
покачил на 9.4‰ Данните сочат, че детската смъртност у нас продължава да е поМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
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висока от тази в европейските държави. В повечето от страните в Европа
коефициентът на детската смъртност е между 3.0 и 5.0‰. Близка до тази в България е
стойността на детската смъртност в Латвия (8.7‰). В Унгария, Полша, Литва,
Словакия и Кипър нивото на този показател е в границите между 5.9 и 6.2‰. Само
Румъния има по-висока стойност на показателя от този в нашата страна - 12.0‰.
Необходимо е да се подобрят здравните грижи и профилактиката на децата и
бъдещите майки, с цел намаляване на детската смъртност.
Таблица 3. Коефициенти на раждаемост и смъртност, и естествен прираст по райони
от ниво 2 през 2010 година

Район

Раждаемост Смъртност

‰
БЪЛГАРИЯ

Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен

10.0
8.4
8.6
10.6
10.7
10.7
9.9

Естествен
прираст

‰
‰
14,6
-4.6
19,0
-10.6
15.9
-7.3
13.9
-3.3
14.7
-4.0
13.2
-2.5
13.7
-3.8
Източник: НСИ

По отношение на възрастовата структура на населението се потвърждават
неблагоприятните тенденции в демографското развитие. Налице е продължаващ
процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на
абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на
дела на населението на 65 и повече години. През 2001 г. под 15-годишна възраст са
били 15.3% от населението в страната. През 2011 г. техният дял намалява на 13.2%.
Незначително се увеличава делът на населението във възрастовата група 15 – 64
години. Спрямо 2001 г. този дял е нараснал с 0.4% и от 67.9% е достигнал 68.3%. Найголямо увеличение има в дела на населението над 65 години - от 16.8% през 2001 г. на
18.5% през 2011 година.
Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в
областите Видин (25.5%), Монтана и Габрово (по 24%), Ловеч (23.3%) и Кюстендил
(22.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите Благоевград, Варна и
София (столица) - 16%. В 13 области на страната населението на 65 и повече
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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години е повече от 1/5. Делът на населението на възраст под 15 години е най-висок в
областите Сливен -17.2%, и Бургас - 14.7% . Най-нисък е този дял в областите Габрово
и Перник - 11%, Кюстендил - 11.5%, Велико Търново и Смолян - 11.7%. Населението
във възрастовата група 15 - 64 години е с най-висок относителен дял в област София
(столица) - 72.1%, следват област Смолян - 70.7%, и областите Благоевград и Варна – с
по 70%. На ниво райони относително по-благоприятна възрастова структура има
Североизточния район –17,5% на 65 и повече г., както и Югоизточния район – 14,8%
под 15 год. възраст. В най-неблагоприятно положение са Северозападния район –
23,1% от населението е на 65 и повече години, както и Северния централен район с
12,3% под 15 г. и 20,4% над 65 г.
Таблица 4. Възрастова структура на населението по райони от ниво 2 към 01.02.2011г.

Район
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Южен централен
Югозападен
БЪЛГАРИЯ

Общо
(%)
100
100
100
100
100
100
100

Под 15
год. (%)
12,8
12,3
14,0
14,8
13,3
12,5
13,2

Възрастови групи
15-64 год.
65 и повече год.
(%)
(%)
64,1
23,1
67,3
20,4
68,5
17,5
66,8
18,4
67,3
18,1
68,2
19,3
68,3
18,5
Източник: НСИ

Общият коефициент на възрастова зависимост за страната е 46.5%, тоест на
100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат близо 47 лица под
15 г. и на 65 и повече години. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 41%,
в сравнение със селата - 63.1%. Най-висок е този коефициент във областите Видин
(59.6%), Ловеч (57.2%) и Монтана(56.9%). Общо в 10 области на страната този
показател е над 50%. Областите, в които това съотношение е по-благоприятно, са
София (столица) – 38.8%,Смолян (41.4%), Благоевград (42.7%) и Варна (43.2%). По
отношение на районите от ниво 2, коефициентът е значително по-неблагоприятен в
Северозападен район – 56,1%, а в останалите райони той е сравнително близко до
средното за страната. Показателят има най-ниска стойност в Югозападния район –
45,9%.
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Таблица 5. Коефициент на възрастова зависимост и коефициент на демографско
заместване по райони от ниво 2 към 01.02.2011 г.

Район
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен
БЪЛГАРИЯ

Коефициент на Коефициент на
възрастова
демографско
зависимост (%) заместване (брой)
56,1
58
48,6
65
46,1
75
49,7
71
45,9
67
46,9
76
46,5
70
Източник: НСИ

Отбелязват се значителни различия в страните от ЕС по показателя за ефективна
възрастова зависимост главно поради различията в нивата на заетост и броя на хората
над пенсионна възраст. За България и Италия тази зависимост е силно изразена - над
45% и е следствие от големия брой на възрастните хора и по-ниските нива на заетост
на трудоспособното население, докато за Холандия и Ирландия съответните
коефициенти на възрастова зависимост са едни от най-ниските за ЕС – съответно 25%
и 22%.
Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата
основна възрастова структура – разпределението на населението под, във и над
трудоспособна възраст. Влияние върху обхват на населението във и над трудоспособна
възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в
определянето на възрастовите граници за пенсиониране. 62.2% от населението в
страната е в трудоспособна възраст, т.е. това са 4 576 904 души. 52.5% от тях са
мъже, а останалите 47.5% - жени. 65% от населението в градовете е в трудоспособна
възраст, а в селата - 54.7%. София е областта с най-висок относителен дял на
населението в трудоспособна възраст – 66.5%, следват областите Благоевград и
Смолян с по 64.7%. С най-нисък дял на населението в трудоспособна възраст е област
Видин – 54.8%. Броят на населението под трудоспособна възраст към 1 февруари 2011
г. е 1 039 949 лица, или 14.1% от цялото население С най-висок относителен дял на
населението под трудоспособна възраст е област Сливен – 18,3%, следват Бургас –
15.6%, Пазарджик – 15.4%, Търговище – 15.2%, Варна и Шумен - 15%. Най-малък е
делът на населението под трудоспособна възраст в Габрово – 11.8%, Перник – 12.1%,
Кюстендил – 12.3%, и Велико Търново -12.4%. Почти една четвърт от населението на
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страната (23.7%) е над трудоспособна възраст - 1 747 717 лица. Областите с най-висок
дял на възрастно население над трудоспособна възраст са Видин – 32.4%, Габрово –
30.6%, Монтана – 29.6%, Ловеч – 29.5%. Най-нисък е делът на населението над
трудоспособна възраст в област Благоевград и град София - по 20.4%, Бургас и
Кърджали – 21.0%, Сливен – 21.8%.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре
чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между
броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от
трудоспособна възраст (60 - 64 г.). Общо за страната това съотношение е 70. За
сравнение през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били
замествани от 124 млади хора. Най-благоприятно е съотношението в областите
Кърджали (97), Благоевград (94), Сливен (84) и Разград (82). Най-нисък е показателят в
областите Габрово – 48, Видин – 49, и Перник и Кюстендил, където 100 лица,
излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 54 лица, влизащи в трудоспособна
възраст.
В българските региони нивото на коефициента на демографско заместване е
различно. Най-неблагоприятно е то в Северозападния район – 58, а със сравнително
по-добри стойности – в Южния централен район (76) и Североизточния район (75). В
останалите райони – Северен централен (65), Югозападен (67) и Югоизточен (71)
коефициентът на демографско заместване е под и около средното за страната
Вътрешнорегионалните неравновесия в демографското развитие са още
по-силно изразени на ниво местни общности – общини и населени места, като
могат да се наблюдават екстремни характеристики при сравняване на
демографските показатели. Запазват се значително неблагоприятните демографски
тенденции в части от Северозападния и Северния централен район, както и
относително благоприятната демографска ситуация в южните части на Югозападния
район и в Столична община, части от Североизточния, Южния централен и
Югоизточния район.
Сред държавите-членове на ЕС България се намира в неблагоприятна
демографска ситуация. Очаква се през периода до 2050 г. населението на страната да
намалее значително (до 5.1 млн. души) в резултат на по-ниската раждаемост, повисоката смъртност и нивото на нетна външна миграция. Според прогнозите до 2050
г. коефициентът на зависимост на възрастното население ще достигне 61 %, което ще
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представлява значително повече от средните нива в ЕС - 53%. В дългосрочен план
това ще създаде сериозни предизвикателства за системата на пенсионното
осигуряване, както и за социалното включване на възрастните хора, от които над 16%
през последните няколко години са застрашени от бедност.
Съществен проблем по отношение устойчивото развитие на регионите в
България би било струпването на населението в по-привлекателните райони и
обезлюдяването на по-слабо развитите, особено в условията на икономическа криза.
В този контекст, регионалната политика трябва да се насочи към подобряването на
условията за живеене и бизнес в районите, в които сега се наблюдава отлив на
население, с оглед задържане на населението и по-добро използване на техния
вътрешен потенциал за развитие. Икономическата криза, в която се намира България,
дава отражение в задълбочаването на демографските проблеми, свързани с процесите
на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място,
задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението.

1.3. Регионални различия
1.3.1. Степен на икономическо развитие
След присъединяването на България към ЕС през 2007 г., страната продължи
своето положително икономическо развитие, характеризиращо се с ускорени
структурни реформи, макроикономическа стабилност, високи и устойчиви темпове на
икономически растеж. Относително високите темпове на растеж на българската
икономика бяха отчетени при спазване на бюджетна дисциплина и постигане на
сравнително невисоки равнища на инфлация.
В периода 2006-2008 г., в регионите на Европейския съюз се наблюдава
постепенно намаляване на темповете на икономически растеж от 3,2% средно
нарастване на БВП през 2006 г. спрямо 2005 г. до 0,7% през 2008 г. спрямо 2007 г.
Темповете на икономически растеж на регионите от ниво 2 в България са значително
по-високи от средните за ЕС. За 2006 г. се отчита 6,3 % растеж на БВП, а за 2008 г. 6%.
Характерно за регионите от държавите-членки в Източна Европа, повечето от които са
изоставащи в развитието си, е по-високият темп на икономически растеж, в сравнение
с районите с конкурентноспособна икономика в старите държави-членки. Като пример
може да се посочи средното нарастване на БВП в страните от ЕС-15 за 2006 г. с 3,0% и
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Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство

23

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

за 2008 г. с 0,5%. През 2008 г. с най-висок годишен растеж на БВП от държавитечленки на ЕС са Румъния- 7,3%, Словакия 6,2%, България 6,0% и Полша 5,0%.
Нарастването на БВП на България през периода 2004-2008 г. е с около 6% годишно,
което представлява над два пъти по-висок ръст в сравнение със усреднените
стойностите за ЕС- 27.
По данни на Евростат за 2010 г., брутният вътрешен продукт (БВП) на България
отбелязва ръст от 0.2% в реално изражение (за ЕС-27 средният ръст е 1.8%), в
сравнение с предходната година, където БВП на България отбеляза спад от 5.5% в
реално изражение в резултат на глобалната финансова криза. Като цяло стабилната
финансова система, предпазливата фискална политика и предприетите антикризисни
мерки не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната, както се
случи в част от другите страни-членки на ЕС. Констатираното намаление на темповете
на икономически растеж на българската икономика поражда необходимостта от
преразглеждане и актуализиране на целевите стойности на основните количествени
индикатори за постигане целите и приоритетите на НСРР, с цел да бъдат отчетени
негативните последици от финансовата и икономическа криза за българската
икономика.
Икономическите предизвикателства пред България през следващите години ще
бъдат свързани с преодоляване на последиците от финансовата криза, постепенно
достигане на устойчив икономически ръст, натиск за нарастване на доходите и
същевременно запазване на макроикономическата стабилност и либерализация на
вътрeшния пазар.
Таблица 6. Коефициент на изменение на БВП в реално изражение (в % спрямо предходната година)

ЕС 27
ЕС 25
ЕС 15
Еврозона
(16 страни)
България

2000
3.8
3.8
3.8

2001
2.0
2.0
2.0

2002
1.2
1.2
1.1

2003
1.3
1.3
1.1

2004
2.5
2.5
2.3

2005
1.9
1.9
1.8

2006
3.3
3.3
3.1

2007
3.1
3.0
2.9

2008
0.5
0.4
0.2

2009
-4.3
-4.3
-4.4

2010
1.8
1.9
1.8

3.8

1.9

0.9

0.7

2.2

1.6

3.2

3.0

0.4

-4.2

1.8

5.7

4.2

4.7

5.5

6.7

6.4

6.5
6.4
6.2
-5.5
Източник: ЕВРОСТАТ

0.2

В сравнение със средното ниво на икономическо развитие в ЕС, брутният
вътрешен продукт на глава от населението, както и доходите в България са значително
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по-ниски от тези на развитите европейски страни. БВП на глава от населението на
страната е около 44 % от средното за ЕС-27 за 2010 г. при 34% през 2003 г. Очевидна е
необходимостта от ускоряване на растежа на българската икономика като цяло през
следващите години с оглед изравняване със средните стандарти в ЕС.
Таблица 7. Сравнителен БВП/гл.нас. по стандарт на покупателна способност (PPS) (в %, EU-27 =
100%)

ЕС 27
ЕС 25
ЕС 15
Еврозона
(16 страни)
България

2000
100.0
105.0
115.0

2001
100.0
105.0
115.0

2002
100.0
105.0
114.0

2003
100.0
104.0
114.0

2004
100.0
104.0
113.0

2005
100.0
104.0
113.0

2006
100.0
104.0
112.0

2007
100.0
104.0
112.0

2008 2009 2010
100.0 100.0 100.0
103.0 103.0 103.0
111.0 110.0 110.0

112.0

112.0

111.0

110.0

109.0

109.0

109.0

109.0

109.0 109.0 108.0

28.0

30.0

32.0

34.0

35.0

37.0

38.0
40.0
43.0 44.0
Източник: ЕВРОСТАТ

Следва да се отбележи, че за районите от ниво 2 последните официални
статистически данни на НСИ за основните икономически показатели – брутен
вътрешен продукт и брутна добавена стойност, са за 2009 г.
На регионално ниво NUTS 2 по отношение на показателя БВП/гл.н. (в PPS) се
очертава още по-диференцирана картина. Четирите региона на ЕС, заемащи първите
места в класацията през 2007 г. са Вътрешен (централен) Лондон съответстващ на
334% от средния в ЕС, Люксембург с 275%, Брюксел с 221% и Хамбург с 192%. Около
40 региона (от общо 271 в ЕС) надвишават нивото от 125% от средния БВП/човек в ЕС.
Групата на районите с БВП/човек под 75% от средния в ЕС за 2007 г. включва общо 68
района. Пет от българските региони попадат в двадесетте с най-нисък БВП на човек в
ЕС (в РРS). Северозападен район с 26% от средния за ЕС, Северен централен с 27% и
Южен централен с 27% заемат последните три места в класацията, а Югоизточен и
Североизточен район са съответно с 31% и 32 %.
От българските райони с най-висок БВП на човек спрямо средния за ЕС-27 за
2008 г. е Югозападния район с 73 %, който регистрира и най-голямо сравнително
нарастване от 24 % спрямо средните стойности за ЕС през периода 2001–2008 г. В
столицата са концентрирани значителна част от икономическите дейности и тя остава
най-привлекателното място за бизнес в страната. Подобна закономерност се наблюдава
и в други райони от Източна Европа, които включват столици на страни от ЕС като
региона на Прага, където БВП/човек е 165% от средния в ЕС и региона Bucuresti-Ilfov е
с 92%.
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Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските
фондове

е

основния

финансов

механизъм

за

преодоляване

изоставането

в

икономическо отношение на българските райони след присъединяването им към ЕС.
Таблица 8. Сравнителен регионален БВП/гл. от нас. (PPS) (в %, ЕС-27=100%)

ЕС 27
Северозападен
район
Северен
централен
район
Североизточен
район
Югоизточен
район
Южен
цвнтрален
район
Югозападен
район

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

26.0

26.0

27.0

26.0

26.0

25.0

26.0

28.0

25.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

30.0

26.0

27.0

29.0

30.0

30.0

32.0

32.0

37.0

28.0

28.0

30.0

31.0

32.0

31.0

31.0

36.0

22.0

23.0

25.0

26.0

26.0

28.0

27.0

30.0

40.0

45.0

47.0

49.0

51.0

57.0

62.0

73.0

Източник: ЕВРОСТАТ
Приносът на районите в БВП на страната през 2009 г. продължава да бъде
неравномерен при намаление на регионалния БВП. Относителният дял на Югозападен
район значително надвишава този на останалите пет района от ниво 2.

Таблица 9. Брутен вътрешен продукт, 2009 г.

Райони

БВП, хил.лв.

БВП на човек, лв.

БЪЛГАРИЯ

68 321 610

9 007

Северозападен район
Северен централен район

5 070 226
5 463 870

5 576
5 942

Североизточен район

7 159 964

7 231

Югоизточен район
Югозападен район
Южен централен район

8 100 019
32 995 498
9 532 033

7 238
15 610
6 217
Източник: НСИ
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Таблица 10.Относителен дял на българските региони в националния БВП,2009 г.

Райони
БЪЛГАРИЯ
Северозападен

Относителен дял на
регионалния БВП (%)
100
7,42

Северен централен

7.99

Североизточен
Югоизточен

10.48
11.85

Югозападен
Южен централен

48.29
13.95
Източник: НСИ

1.3.2. Секторна структура
Поради засилената инвестиционна активност в сектора на индустрията през
последните години, отрасълът достига дял от 32,3% от брутната добавена стойност в
икономиката на страната през 2007 г. Индустрията е динамично развиващ се сектор, но
поради използването на остарели технологии и оборудване и ниския производствен
капацитет на индустриалните предприятия, икономическата ефективност на сектора
като цяло остава ниска.
С най-голям принос в брутната добавена стойност за 2008 г. – 62,7 %, е секторът
на услугите. ПЧИ в сектора са насочени главно към финансовото посредничество (с
дял от 33%), търговията на едро и дребно (15.5%) и транспорта и съобщенията (15.2%).
Делът на селското и горското стопанство в брутната добавена стойност през
последните години намалява и през 2008 г. достига 6,9%.
Структурата на създадената брутна добавена стойност по райони в страната за
периода 2001-2008 г. се характеризира с различни тенденции в участието на секторите,
тъй като икономическото преструктуриране в тях продължава, породено по-скоро от
действието на пазарните механизми, отколкото в резултат на целенасочена политика за
реформиране на отделни сектори и те все още търсят своята устойчива икономическа
структура.
На регионално ниво се забелязват няколко основни тенденции. Доминиращ е
делът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната в секторите на
индустрията, услугите и в съвкупната БДС. Районът има дял от повече от една трета от
добавената стойност в индустрията на страната – 38,8 %, а останалите райони са в
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рамките на 8,3%-16,5%. Над половината от БДС в сферата на услугите в България се
произвежда в Югозападния район – 53,3%, а дяловете на останалите пет района
варират между 6,7% и 11,8%. Най-голям принос в аграрния сектор на страната има
Южния централен район с 24,4%, докато останалите райони участват приблизително
равностойно с от 13,8% до 16,7%. Като цяло Югозападният район допринася с 46,3% в
съвкупната БДС на страната, а с най-нисък принос е Северозападният район – 7,9%.

Таблица 11. Брутна добавена стойност по райони и икономически сектори през 2008г.

Райони

БДС по икономически сектори
Аграрен
Индустрия Услуги

БДС,
хил.лв.

БЪЛГАРИЯ

3 990 180

7 557 681

36 184 973

57 732 834

Северозападен
Северен
централен

668 667

1 451 529

2 414 634

4 534 830

597 920

1 511 111

2 722 739

4 831 770

Североизточен

579 055

2 041 111

3 854 399

6 474 565

Югоизточен

551 441

2 844 752

3 637 788

7 033 981

Югозападен
Южен
централен

617 811

6 820 197

19 274 710

26 712 718

975286

2 888 981

4 280 703

8 144 970
Източник: НСИ

Таблица 12. Структура на брутната добавена стойност по райони и сектори през 2008 г.

Райони
БЪЛГАРИЯ
Северозападен
Северен
централен

Дял в % от БДС по икономически
сектори
Аграрен
Индустрия
Услуги
100
100
100
16,7
8,3
6,7

Съвкупна
БДС, %
100
7,9

15,0

8,6

7,5

8,4

Североизточен

14,5

11,6

10,7

11,2

Югоизточен
Югозападен
Южен
централен

13,8
15,5

16,2
38,8

10,1
53,3

12,2
46,3

24,4

16,5

11,8
14,1
Източник: НСИ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство

28

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

За всички райони са характерни водеща позиция на сектора на услугите,
следван от индустриалния отрасъл и относително нисък дял на аграрния сектор.
Най-изразена е тази тенденция в

структурата на брутната добавена стойност на

Югозападния район, в която в най-голяма степен се наблюдават характерните
особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на
сектора на услугите от БДС на района (71,2%), следван от дела на индустрията (26,5%)
и много нисък дял на аграрния сектор (2,3%).
1.3.3 Туризъм
България има значителен потенциал за развитие на туризма, благодарение на
природното и културно-историческо разнообразие и наследство в рамките на едно
сравнително ограничено пространство. Такъв потенциал са не само черноморското
крайбрежие и планините, които заемат повече от 1/3 от територията на страната, но
също и 9-те обекта, включени в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО,
повече от 600 минерални извора, хиляди местни традиционни и културни атракции,
повече от 5 % от територията на страната е защитена територия, над 40 000 са
значимите исторически паметници, 160 манастира, запазено етнографско наследство и
др. В страната има официално обявени 142 курорта, от които 58 са балнеолечебни, 56
планински и 28 морски.
Тенденцията на стабилно развитие на туризма през последните петнадесет
години за страната ни се запазва, въпреки негативното влияние на финансовата и
икономическа криза. През 2010 г. броят на посещенията на чужди граждани в
България е 8 374 034, което е с 501 229 повече в сравнение с 2009 година.
Увеличение се наблюдава и през 2011г. За периода януари-август 2011 г. броят на
посещенията на чужди граждани в България е 6 378 465, което е с 249 675 повече в
сравнение със същия период на предходната година. През 2010 г. преобладават
посещенията на граждани от страните - членки на ЕС – 5 425 737, което представлява
65% от общия брой пътувания на чужди граждани в България.
Увеличение с 10.97% спрямо 2009 г. се наблюдава при посещенията с цел
екскурзия и почивка като през 2010 г. са реализирани 4 227 519 посещения. Намаление
с 13.2% през 2010 г. има при посещенията с цел служебно пътуване, като през 2009 г.
техният брой е 1 075 300. Намаление от 5.2% спрямо 2009 г. има и при посещенията с
цел гостуване, като през 2010 г. са реализирани 143 591 посещения
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Транзитно през страната през 2010 г. са преминали 2 327 021 чужденци, което е
с 9.05% повече от предходната година.
През 2010г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният
генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 64.8%
от общия обем от 8 374 034 туристи и намаление от 0.6% спрямо предходната
година.
Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс
по данни на БНБ за периода януари - декември 2009 г. възлизат на 2 681.2 млн. евро,
което е с 6.7 % по-малко в сравнение със същия период на 2008 г. Разходите на
българските граждани за пътувания в чужбина за 2009 г. са общо 1 258.7 млн. евро
или с 19.7% по-малко спрямо 2008 г.
Графика 1. Международен туризъм –България-Платежен баланс (в млн. евро)
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Източник: БНБ

Приходите от нощувки през 2010 г. регистрират увеличение от около 4.35% в
сравнение с 2009 г. По райони ръст се отчита в Югоизточния и Североизточния район
– съответно 15.67% и 2.59%. В останалите райони от ниво 2 през 2010 г. се наблюдава
спад в приходите от нощувки спрямо предходната година.
С относително по-голям темп нарастват приходите от реализирани нощувки от
чужденци – 10.14% за 2010 г. спрямо предходната година (за 2009 г. – 422 891 929
лв.).
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Таблица 13. Приходи от нощувки по райони през периода 2005-2010 г. (в лв.)
Райони
БЪЛГАРИЯ
Северозападен

2005

2006

2007

2008

2009

2010

484 705 436

578 845 147

683 814 638

740 999 077

626 492 217

653 736 875

6 536 420

8 608 216

10 850 515

13 123 158

13 764 167

11 401 870

Северен
централен
Североизточен

11 458 576

13 635 824

18 717 129

22 886 259

20 490 255

18 232 107

174 256 376

195 064 015

223 953 983

231 541 972

184 667 640

189 455 740

Югоизточен

150 072 043

193 299 681

209 431 173

232 022 413

205 827 071

238 087 669

Югозападен

106 341 217

119 012 477

160 079 312

175 273 937

142 884 945

140 697 706

6 693 763

9 907 863

60 782 526

66 151 338

58 858 139

55 861 783

Южен
централен

*За 2005 и 2006 г. се включват средства за подслон и места за настаняване с над 30 легла, функционирали през съответната
година. За 2007 – 2009г. се включват средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през
съответната година
Източник: НСИ, 2005-2010

През 2009 г. в страната са функционирали 3 533 държавни и частни средства за
подслон и места за настаняване - хотели, мотели, хижи, къмпинги и други места за
краткосрочно настаняване с над 10 легла, като стаите в тях са 126.1 хил., а леглата 287.4 хиляди. Общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване през
последната година са с 316 (9.8%) повече в сравнение с 2008 г., а на стаите и леглата съответно с 4 562 (3.8%) и 10 837 (3.9%). Основната част от средствата за подслон и
местата за настаняване в страната (48.9%) са разположени по Черноморието, като в тях
се намират 65.4% от легловата база. От общо 3 533 наблюдавани средства за подслон и
места за настаняване в страната в област Бургас се намират 1 101, област Варна - 507, и
област Добрич - 121.
Общият брой на реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за
настаняване през 2009 г. намаляват с 2 923.0 хил. (16.0%) в сравнение с 2008 г. до 15
372.4 хиляди. През 2009 г. броят на реализираните нощувки от българи във всички
средства за подслон и места за настаняване намалява с 593.3 хил. (9.1%) спрямо 2008 г.
до 5 900.1 хиляди. Спрямо предходната година намалява и броят на реализираните
нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 19.7%.
Относителният дял на пренощувалите българи в средствата за подслон и
местата за настаняване през 2009 г. (55.6% от общия брой пренощували лица) намалява
с 12.7%, а броят на пренощувалите чужденци намалява с 12.5% спрямо предходната
година. Най-висок е делът на нощувалите граждани от Германия (22.9%).
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Таблица 14. Туристически сектор през 2009 г. по райони

Райони

България
Северозападен
Северен
централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен
централен

Средства
за подслон
и места за
настаняване
(брой)
3533
177

Пренощу
-вали
лицаобщо
(брой)

в т.ч.
чужденц
и
(брой)

Приходи
от
нощувки –
общо
(лв.)

287423
9166

4390975
225682

1948000
21442

626492217
13764167

422891929
2834709

242
687
1275
446

11870
83592
114274
38944

326008
1054275
988595
1130156

54288
668952
567729
519038

20490255
184667640
205827071
142884945

4939093
146309576
162256016
89092845

706

29577

666259

116551

58858139
17459690
Източник: НСИ, 2009

Легла
(брой)

в т.ч.
чужденци
(лв.)

Независимо от значителния туристически потенциал на страната, редица
проблеми продължават да съпътстват растежа в туристическия сектор, сред
които по-важните са свързани със:
•

Преобладаващо развитие на масовия сезонен туризъм в морските и зимните
курорти, оказващо негативно въздействие върху компонентите на околната среда
и пренатоварване на техническата и комуникационната инфраструктура в
районите и местата за туризъм;

•

България е все още недостатъчно добре позната като туристическа
дестинация на световния туристически пазар. Едностранчивата представа за
страната като дестинация за летен морски и зимен ски туризъм се дължи главно
на неефективни като мащаб рекламни кампании, липсата на търговска марка и на
национални туристически представителства в основните генериращи пазари;

•

Недостатъчно предлагане и слаб маркетинг на разнообразни туристически
продукти във вътрешността на страната и извън големите курорти. България
разчита, а и в бъдеще ще продължава да разчита на морския и планинския
туризъм. Въпреки богатите й географски, природни и културно-исторически
ресурси все още обаче не са достатъчно развити културният, деловият, селският,
балнеоложкият, СПА туризмът, природният, религиозният, ловният, спортният,
екстремният и хоби туризмът.

•

Значителна териториална концентрация. В първите пет най-развити области
(черноморските области - Варна, Бургас и Добрич, както и София-град и
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Пловдив) са съсредоточени 80% от леглата и реализираните нощувки (94% от
реализираните от чужденци нощувки), както и 87% от приходите от настаняване;
На регионално ниво съществуват ясно изразени диспропорции в развитието
на туризма, въпреки наличието на добри условия и предпоставки почти във
всички райони.
•

Несъответствие в степента на развитие на туристическата (в курортите и
хотелите) и инженерната инфраструктура е един от съществуващите
проблеми. Националната, регионалната и местната инфраструктура не отговарят
на съвременните изисквания на туристите (пътна инфраструктура, летища,
водоснабдителна и канализационна система и т.н.) Презастрояването в големите
курорти понижава качеството на публичните услуги и влошава качеството на
туристическите услуги.

•

Целогодишната заетост на туристическата база е твърде ниска, което се
отразява

негативно

туристическия

върху

бизнес,

както

привличането
и

върху

на

квалифицирани

приходите

и

кадри

устойчивостта

в
на

туристическите услуги.
•

Недостатъчна

координация

и

взаимодействие

между

туристическите

организации;
•

България все още не разполага с единна и адекватна база данни за
туристическия ресурс на страната.
1.3.4. Инвестиции
Неравномерното разпределение на преките чуждестранни инвестиции

(ПЧИ) и инвестициите в дълготрайни материални активи по райони от ниво 2 в
страната се запазва през последните години. Това се дължи на съсредоточаването им
в силно урбанизирани, с добре развита инфраструктура зони, в близост до
столицата и големите градове. Подобно е пространственото разпределение на ПЧИ в
новоприсъединилите се страни и в регионите на страните от ЕС, подпомагани по
Кохезионния фонд.
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Таблица 15. Чуждестранни преки инвестиции с натрупване за периода 2007-2009 г. (в хил. евро)

Статистически зони,

2007

райони
БЪЛГАРИЯ

2008

2009

15 167 125

19 185 003

20 441 581.2

Северозападен район

425 802

500 961

495 573.8

Северен централен район

437 293

797 174

759 508.1

Североизточен район

1 460 035

2 053 309

2 083 919.1

Югоизточен район

1 472 216

1 639 288

1 857 192.0

966 811

1 340 758

1 372 515.3

10 404 969

12 853 513

1 3872 872.9

Южен централен район
Югозападен район

Източник: НСИ
Както и в другите сектори на икономиката, така и в обема на ПЧИ световната
икономическа криза дава своето отражение. Според предварителни данни на Българска
народна банка (БНБ) за първите шест месеца на 2010 г. в България са влезли едва 358,5
млн. евро преки чуждестранни инвестиции. Това представлява един процент от
брутния вътрешен продукт на страната ни. За сравнение, през същия период на
предходната година чуждите инвеститори са вложили в страната ни повече от над 1,6
млрд. евро или 4,8 на сто от БВП (спад със 78%). 30,2% от ПЧИ през полугодието са
вложени в сектор "производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия,
газообразни горива и вода". На второ място с 26,8% са операциите с недвижими имоти,
на трето с 23% е строителството, а на четвърто място с 20,3% е преработващата
промишленост. Хотелите и ресторантите са привлекли 7,5% от преките чуждестранни
инвестиции, а другите сектори отчитат намаление на преките чуждестранни
инвестиции, равняващо се на 7,8% от стойността им за полугодието.
Притокът на инвестиции в бизнеса е фактор за развитието му и за повишаване
на пазарната конкурентоспособност. Общо за новоприсъединените страни от
Източна Европа е характерно по-високо ниво на инвестициите в частния сектор,
спрямо средните нива в ЕС, в сравнение със старите страни-членки от ЕС-15.
Независимо от това, поради големите различия в размера на БВП/човек в старите
и новите държави-членки инвестициите, осъществени от частния сектор, не
могат

за

кратко

време

да

осигурят

преодоляване

на

различията

в

икономическото развитие на страните и регионите в Европейския съюз.
Големият обем на инвестициите спрямо БВП, осъществени от частния сектор у
нас, го определя като основен партньор на властите на национално, регионално и
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местно ниво по отношение прилагането на политика за интегрирано регионално и
местно развитие.
1.3.5. Икономическа активност, заетост и безработица
Икономическа активност
През периода 2002-2008 г. е характерно нарастване на коефициента на
икономическа активност за всички райони от ниво 2. Най-голямо повишение се
наблюдава в Югозападния район с 6.7%, а най-малко повишение е констатирано в
Северен централен район с 2.5%. През следващите две години (2009-2010 г.)
тенденцията се изменя. Констатира се намаление на коефициента на икономическа
активност във всички райони от ниво 2. Най-голямо намаление на коефициента на
икономическа активност се наблюдава в Северен централен район с 1.9%, следвано от
Северозападен район – 1.6% и Югозападния район с 1.1%. Намаление на коефициента
на икономическа активност се наблюдава и в Южен централен район – с 0.9%,
Югоизточен район – с 0.5% и Североизточен район – с 0.3%.
С най-висок коефициент на икономическа активност доминира Югозападният
район (57.9%). Останалите райони от ниво 2 към 31.12.2010 г. имат коефициент на
икономическа активност под или около средната за страната (52.0%).
На ниво области с най-висок коефициент на икономическа активност в края на
2010 г. са областите София (столица) 61.5%, Благоевград 56.9%, Шумен 56.4% и
Пазарджик 54.8%.
Регионалните различия

по отношение коефициента на икономическа

активност изискват провеждане на целенасочена регионална политика за
откриване на нови работни места

и създаване на заетост в области на

Северозападния, Северния централен, Югоизточния и Южния централен район,
в които икономическата активност е под средната за страната, за да се избегне
масово движение на работната сила от район с по-ниска заетост към район с повисока заетост. Последното е предпоставка за трайна миграция на население
(вътрешна и външна) в трудоспособна възраст към райони с по-високи нива на заетост.
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Таблица 16. Коефициент на икономическа активност на населението по райони през 2010г.

Райони NUTS
2/Области
Общо
Северозападен
район
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Северен
централен
район
Велико Търново
Габрово
Разград
Русе
Силистра
Североизточен
район
Варна
Добрич
Търговище
Шумен
Югоизточен
район
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол
Югозападен
район
Благоевград
Кюстендил
Перник
София
София столица
Южен
централен
район
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Смолян
Хасково

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

49.4

49.2

49.7

49.7

52,6

53.8

53.0

52.0

45.1

42.7

42.8

42.9

42.4
44.8
44.5
46.4
45.8

38.9
42.0
45.3
44.9
42.2

40.4
41.9
43.0
43.1
44.1

38.5
41.2
48.6
41.6
43.4

46,4
43,3
47,2
51,9
45,8
44,6

44.9
47.8
50.0
47.7
48.2

46.6
41.8
45.8
49.3
47.7
47.0

45.0
40.2
43.7
47.6
46.2
45.6

47.7

47.2

48.1

47.3

50,2

50.2

49.3

47.4

47.6
50.1
48.9
47.0
45.5

45.3
52.1
44.1
49.5
44.5

44.7
49.9
46.3
50.2
51.2

43.9
48.3
44.1
50.1
51.5

47,7
51,4
48,2
53,2
51,1

48.3
53.2
47.7
52.1
50.1

46.8
49.7
48.4
53.4
47.2

44.8
48.3
47.6
51.3
44.4

51.8

51.3

51.3

52.0

54,6

55.3

53.9

53.6

56.3
47.1
45.7
50.5

55.6
46.4
49.6
47.8

56.1
47.6
45.6
47.9

56.0
49.0
46.0
49.7

57,1
53,2
47,9
54,5

57.3
54.3
48.4
56.2

55.3
52.5
50.6
54.1

54.0
52.5
49.9
56.4

48.5

49.6

49.4

48.3

50,5

51.9

51.0

50.5

52.0
46.1
46.5
46.8

50.1
46.6
49.7
51.8

49.5
47.5
48.9
53.1

48.8
46.9
47.3
51.4

50,0
50,7
54,7
49,3

50.8
54.7
50.5
54.2

50.3
53.4
50.6
50.8

49.5
51.6
50.9
50.5

52.4

53.3

54.0

54.1

57,7

59.1

59.0

57.9

54.2
45.5
47.7
47.5
54.5

54.2
46.0
44.4
55.0
54.7

53.0
48.3
45.8
53.0
56.1

54.5
49.4
46.6
51.2
56.1

57,8
51,9
50,0
49,1
61,1

58.3
54.0
50.7
48.9
63.0

57.3
50.0
49.3
51.3
63.1

56.9
49.5
49.0
51.1
61.5

48.7

47.4

48.6

48.8

51,0

52.7

51.8

50.9

55.1
42.5
47.7
57.9
49.6

48.7
44.1
47.9
54.9
44.8

47.9
49.2
48.2
56.5
45.5

46.1
53.5
46.2
56.4
48.3

41,4
54,5
50,1
60,1
50,7

42.9
54.7
52.5
60.9
52.5

42.5
55.1
50.8
57.8
53.2

38.3
54.8
50.8
54.0
52.8

47.9
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Източник: НСИ, 2010
Заетост
През периода 2003-2008 г. в страната се наблюдава тенденция на непрекъснато
увеличение на броя на заетите лица, като коефициентът на заетост на населението 1564 г. за периода нараства с 11,5 процентни пункта и достига 64% през 2008 г. През
2009 г. поради влиянието на финансовата криза тенденцията се променя и
коефициентът отбелязва спад от 1.4 процентни пункта (62,6%). За сравнение,
стойността на този показател средно за ЕС-27 за същия период нараства с по-нисък
темп (с 3.3%), но през 2009 г. също отбелязва спад от 1.3 процентни пункта и достига
64.6% в сравнение с предходната 2008 г. И през 2010 г. стойността на коефициента на
заетост на лицата във възрастовата група 15-64 г. в страната продължава да спада и
достига 59,7%. Стойностите на коефициента отбелязват различия по региони от ниво 2,
като на първо място с най-висок процент - 67,6%, е Югозападният район. За останалите
пет района показателят варира между 53,8% за Северозападен район до 58,5% за
Югоизточен район.
Подобна е ситуацията и в старите страни-членки на ЕС, където коефициентът
на заетост в периода 2003-2008 г. е отбелязал увеличение с 2.8 процентни пункта, а
през 2009 г. също реализира спад от 1.4 процентни пункта на годишна база (65.9%).
Тази тенденция на спад се запазва и през 2010 г. – 65.4%.
Въпреки по-бързия темп на нарастване на заетостта в периода 2003-2008 г.
в сравнение със средния за ЕС-27, страната има слаби шансове за доближаване до
европейската цел в периода 2011 и 2012 г., съгласно Лисабонската стратегия,
поради регистрирания спад в нивото на заетостта през 2009 г и 2010 г., в
сравнение с предходната 2008 г. Очакванията са и през 2011 и 2012 г. този спад да
продължи в резултат на влиянието на финансовата криза, която засяга някои
производства и работни места.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство

37

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

Графика 2. Коефициент на заетост в ЕС, 2009 г.

Коефициент на заетост в ЕС, 2009 г.

Хо
ла
н
Да дия
О
Ш ни
бе
ве я
А
ди
ц
в
не Ге ст ия
но р м ри
кр ан я
ал ия
Ф К ств
ин и о
л пъ
Сл анд р
По ов ия
рт ен
уг ия
ал
ЕС ия
Лю
-1
кс Че 5
х
ем и
бу я
р
Е
Ф С г
ра -2
Ес н ц 7
Бъ тон ия
Ир лга ия
ла р и
н я
Бе дия
л
Гъ ги
рц я
Л
Сл ат ия
ов вия
а
Л ки
Ис ит я
па ва
По ни
Ру л я
мъ ш а
Ит ни
я
Ун а л
га ия
р
М ия
ал
та

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Източник: Евростат
През 2008 г. 101 от

регионите на ниво NUTS 2 в ЕС са достигнали или

надхвърлили 70% заетост на населението 15-64 г. в съответствие с общата европейска
цел за заетостта към 2010 г. съгласно Стратегия „Европа 2020”, а 46 от тях са
постигнали изпреварващо целта от 75% заетост на населението, заложена за периода
до 2020 г. в стратегия Европа 2020. От шестте български района от ниво 2 през 2008 г.
само Югозападният район е изпълнил общата европейска цел с коефициент на заетост,
възлизащ на 71 %. В същата 2008 г. 155 региона от ЕС-27 са изпълнили целта от над
60% заетост сред трудовоактивните жени 15-64 г. С най-висока заетост сред жените се
характеризират регионите във Финландия, а с най-ниска тези в Италия и Гърция. За
българските райони е характерна сравнително висока заетост сред жените в
трудовоактивна възраст, като за Югозападния район показателят достига стойност
67,6% за 2008 г.
За 2010 г. коефициентът на заетост на населението 20-64 г. за България възлиза
на 65,4% при средно за ЕС-27 – 68,6%. Реализираният спад за страната на годишна
база спрямо 2009 г. възлиза на 3,4%, а за 2009 г. спрямо 2008 г. – на 1,9%. На ниво
райони от ниво 2 ситуацията изглежда по следния начин: с най-висока стойност на
коефициента през 2010 г. е Югозападен район – 72,8%, а останалите пет района се
движат в границите от 60,1% за Северозападен до 64,9% за Югоизточен район. От
посочените данни е видно, че към момента (2010 г.) Югозападен район е най-близо до
изпълнение на заложената в Стратегия Европа 2020 и в Националната програма за
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реформи национална цел за достигане на заетост на населението на възраст 20-64 г. от
76% до 2020 г.
Посочените данни за коефициента на заетост в различни страни от ЕС
показват наличието на значителни разлики между отделните региони по
отношение на заетостта. Дисперсията на коефициента на заетост за 2008 г. варира в
различните страни от ЕС-27, като стойността и е най-висока в Италия (16,3%),
Унгария, Белгия, Словакия, Испания и България (7,1%), а най-ниска - в Холандия
(2,2%), Швеция, Португалия и Гърция.

Проучванията на Евростат посочват, че

различията в заетостта са по-големи на нивото NUTS 3 отколкото на нивото NUTS 2.
Същевременно в периода 2004-2008 г. се наблюдава намаляване на дисперсията на
този показател, което показва, че независимо от големите различия между регионите в
ЕС социалната кохезия се подобрява.
Съществени различия между европейските региони се наблюдават по
отношение заетостта на трудовоактивното население на възраст от 55 до 64 години. В
Обединеното кралство, Дания, Швеция, Финландия, Германия, Холандия, Кипър и
Естония през 2010 г. заетостта при „старите работници”- трудовоактивното население
на възраст 55-64 г., е над 50%. По последни данни на Евростат за 2010 г. коефициентът
на заетост на населението на възраст 55-64 г. за нито един от българските райони от
ниво 2 не превишава 50%. Най-висока е заетостта сред възрастното население в
трудовоактивна възраст в Югозападен район – 48,7%, а в останалите пет района – се
колебае между 38,1% за Северен централен район и 44,5% за Южен централен район
при средно за страната 43,5%. Посочените стойности са доста по-ниски от заложената
в Националната програма за реформи национална цел от 53% заетост сред лицата на
възраст 55-64 г. до 2020 г. Предвид промените във възрастовата структура на
българското население, в бъдеще ще е необходимо да се търсят възможности за
продължаване на трудовия живот на населението в надтрудоспособна възраст, за
да се осигури необходимата работна ръка за икономиката. Това би могло да се
реализира на основа на професионална преквалификация и участие в програми
за учене през целия живот.
Коефициентът на заетост при младежите във възрастовия интервал 15-24 г.
през периода 2003-2008 г. нараства с 5.6 процентни пункта и достига 26.3% през 2008
г. Темпът на нарастване е по-бавен в сравнение с този при възрастните лица в
интервала 55-64 г. за същия период (16%). За периода 2009-2010 г. се отчита спад на
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коефициента на заетост при младежите във възрастовия интервал 15-24 г. и достига
22.2% през 2010 г. Тенденция на спад се отчита и при възрастните лица в интервала
55-64 г. и през 2010 г. достига 43.5%. За да се осигури работна ръка за развитието
на икономиката и за постигане на заложената в Националната програма за
реформи национална цел за намаляване на равнището на безработица сред
младежите (15-29 г.) до 7% до 2020 г., ще е необходимо да се планират и
реализират мерки, които да подпомогнат по-бързото включване на младите хора
в пазара на труда.
Необходимо е да се отбележи, че голяма част от работните места у нас са за
нискоквалифициран труд с много ниска производителност. За да се засили
процесът на икономическо и социално сближаване с регионите в ЕС е необходимо да
се направят драстични промени в икономиката на регионите, като тя трябва да се
ориентира към въвеждане на нови технологии и производства на нови продукти,
базирани на високи технологии, както и към значително повишаване
производителността на труда. В този контекст, нискоквалифицираните работници
лесно могат да загубят работните си места, а същевременно ниската им квалификация
ще им пречи да се адаптират към новите нужди на пазара на труда.
В структурата на заетостта по икономически сектори не се отчитат съществени
промени през последните години, като се наблюдава тенденция на увеличаване на
заетостта в секторите на индустрията и услугите за сметка на заетите в селското и
горското стопанство, която е особено силно изразена в Югозападен район.
Процентът на заетите лица на възраст 25-64 г. с основно и по-ниско
образование, изчислен като дял от населението с такова образование в тази
възрастова група в страната през периода 2000-2009 г. не търпи съществено
изменение и стойността му от 32,3% за 2009 г. е по-ниска от средната за ЕС-27
(46,2%). Дяловете на заетите лица на възраст 25-64 г. със средно и съответно с висше
образование през периода 2000-2009 г. се характеризират с постоянно нарастване и
през 2009 г. достигат съответно 70% и 85,5%. По тези показатели страната се
доближава и надминава средните стойности за ЕС-27.
За преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза в
нивото на заетост е необходимо да се прилагат разнообразни форми за
насърчаване

на

гъвкава

заетост

на

работната

сила,

насърчаване

на

териториалната мобилност, прилагане на стимулиращи форми за работа на
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образование

и

повишаване

на

квалификацията на работното място и др. Делът на почасово заетите от всички
заети лица в страната през 2010 г. 2.4% и е най-нисък сред страните членки на ЕС.
Ниски са стойностите и за Словакия, Чехия, Унгария и Гърция. Най-висок е
процентът на почасово заетите в Холандия, Швеция, Обединеното кралство,
Германия и Дания.
Безработица
По данни на Евростат средният коефициент на безработица в ЕС-27 за 2010 г. е
9.7%, като в периода 2008-2010 г. се е увеличил с 2.6 процентни пункта, като причина
за това е финансовата криза и рецесията в някои страни. Шестнадесет от страните
членки отчитат по-ниско ниво на безработица от средното в ЕС-27. Коефициентът на
безработица на България е 10.2%, което е около средния за ЕС-27. С по-висока
безработица от нея са Унгария- 11.2%, Португалия- 12.0%, Гърция- 12.6%, Ирландия13.7%, Словакия- 14.4%, Естония- 16.9%, Литва- 17.8%, Латвия- 18.7% и Испания20.1%.
За страните-членки на ЕС е характерно нарастване на безработицата, като
резултат от влиянието на световната финансова криза, която се отразява и на България,
където се наблюдава нарастване на безработицата през 2010г., в сравнение с 2008г.
Единствено в Германия и Люксембург се отчита намаление на коефициента на
безработица през 2010 г. спрямо 2008 г. с 0.4 процентни пункта.
Наблюдавайки коефициента на безработица в регионите на ЕС се
наблюдава по-голяма дисперсия на ниво NUTS 3, отколкото на ниво NUTS 2.
България и Румъния се характеризират с дисперсия, която не е много висока,
сравнена с тази на останалите страни от ЕС-27 на ниво NUTS 2, но на ниво NUTS
3 ситуацията е различна. Наблюдава се значително по–голямо вариране на
дисперсията на коефициента на безработица на ниво NUTS 3, в рамките на един
район от ниво NUTS 2. Като пример може да се посочи Югоизточния район с
коефициент на безработица за 2006 г. 8,15%, който сравнен с коефициента на
безработица на ниво NUTS 3 варира от 4,5% за област Стара Загора до 17,1% за област
Сливен. Малка дисперсия на коефициента на безработица е констатирана в някои
страни като Швеция, Полша, Гърция, Холандия и Португалия, а в други като Белгия и
Италия дисперсията е много голяма. Различията във вариацията на коефициента на
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безработица на нива NUTS 2 и NUTS 3 следва да са обект на политиката за
регионално развитие, тъй като в районите с голяма вариация на ниво NUTS 3
освен провеждане на обща национална политика за заетост е необходимо да се
прилага и регионален подход за интегрирано развитие, който да е насочен към
преодоляване на вътрешнорегионалните различия в заетостта. Налице е риск от
забавяне на процеса на социална кохезия на българските региони, ако
вътрешнорегионалните различия по отношение заетостта и безработицата не са
обект на целенасочена политика за регионално развитие.
Важен фактор за намаляване на младежката безработица в рамките на ЕС е
повишаването на образователното ниво на младежите в трудоспособна възраст. В
последните осем години се наблюдава непрекъснато нарастване на относителния дял
на младежите на възраст 20-24 г., които имат завършено средно и по-високо
образование, като в края на 2010г. в ЕС-27 те са 79.0%, а в ЕС-15 са 76.6%. В
осемнадесет от страните в ЕС относителният дял на младежите завършили средно и
по- високо образование е над средното ниво за ЕС-27. С най-високо образователно
ниво на младежите се характеризират Словакия- 93.2%. Чехия- 91.9%, Полша- 91.1%,
Словения- 89.1%. България е на десето място в ЕС по относителния дял на младежите
на възраст между 20-24 г., които са завършили средно и по-високо образование- 84.4%.
По този индикатор българските региони изпреварват тези в Дания, Германия, Испания,
Италия, Люксембург, Малта, Португалия, които имат стойности на показателя под
средния за ЕС-15- 76.6%. Високото образователно ниво на младежите в България е
едно от сравнителните предимства на българските райони в настоящия момент,
тъй като създава база не само за ограничаване на проблема с младежката
безработица, но и за развитие на по-модерна, иновативна икономика, нуждаеща
се от по-високо квалифицирана работна ръка.
Периодът 2003-2008 г. се характеризира с непрекъснато намаление на
безработицата в страната. През 2008 г. броят на безработните лица е 199.7 хил. при
449.1 хил. в началото на разглеждания период. Коефициентът на безработица достига
5.6% при 13.7% през 2003 година. Тази тенденция се променя през 2009 г., когато по
данни на НСИ за 2009 г. безработните лица са 238.0 хил., или с 19.2% повече в
сравнение с 2008 година. Увеличението на безработните лица продължава, и в края на
2010 г. броят им достига 348.0 хил. От общия брой на безработните 196.3 хил. са мъже
и 151.7 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 4.6 пункта в
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сравнение с 2008 г. и достига 10.2% към 2010 г. При мъжете нарастването на
коефициента на безработица (с 5.4 пункта) е по-голямо в сравнение с това при жените
(с 3.7 пункта). Коефициентът на младежка безработица (15 - 24 навършени години) е
23.2% през 2010 г. Броят на лицата, които са безработни по-малко от една година, се
увеличава с 95.3% в сравнение с 2008 г. и през 2010 г. достига 186.3 хил., или 53.5% от
всички безработни. За същия период и броят на дългосрочно безработните лица се
увеличава от 103.3 хил. през 2008 г. на 161.7 хил. през 2010 г . Коефициентът на
продължителна безработица през 2010 г.е 4.8%, съответно 5.1% за мъжете и 4.4% за
жените.
Дългосрочно отпадналите от пазара на труда оформят една проблемна социална
група, която доста по-трудно се адаптира към пазара на труда, в сравнение с
останалите групи безработни. Тенденциите в Европейския съюз в периода 2000-2008г.
са за постепенно намаление на дългосрочно безработните, които през 2000 г. са били
4% в ЕС-27, а през 2008 г. са намалели на 2,6 % от трудовоактивното население. В
периода 2008-2010 г. се отчита увеличение на дългосрочно безработните от 2.6% на
3.9%.
1.3.6. Производителност на труда
Производителността на труда на зает е индикатор, който характеризира
ефективността на икономиката и нейната конкурентоспособност. Ако се приеме, че
средната производителност на зает в ЕС-27 е 100%, то по данни на Евростат за 2010 г.
производителността в България е 41.5%. Нареждаме се на последно място в ЕС-27.
Повечето страни в Източна Европа също имат по-ниска производителност от 100%, но
са далече по-добре от нас - Чехия- 71,9%, Естония- 69.3%, Латвия- 55.0%, Литва63.0%, Унгария- 71.1%, Полша- 66.7%, Румъния- 47.5%.
Начело в класацията по производителност са Люксембург- 177.8%, Ирландия136.9%, Белгия- 127.8%, Франция- 115.2%, Австрия- 115.5%, Холандия- 113.8%,
Финландия- 113.5%, Швеция- 113.3%.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство

43

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.
Таблица 17. Производителност на труда в сравнение с ЕС (БВП на 1 заето лице в сравнение с ЕС27=100% (PPS)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЕС (27 страни)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ЕС (15 страни)

110.6

110.5

110.1

109.7

109.4

109.2

35.8

36.5

37.5

39.6

40.2

41.5

България

Източник : ЕВРОСТАТ, 2010 г.
За да се намалят различията в икономическото развитие на българските и
европейските региони е необходима промяна в икономическата политика,
целяща технологично обновление на предприятията, разработване на високотехнологични експортно ориентирани пазарни продукти, като в тази връзка
следва да се акцентира на инвестициите в R&D и постигане като цяло на подинамичен икономически растеж и повишаване на производителността на труда
поне 2 пъти спрямо 2010 г.
1.3.7. Предприемачество
Предприемачеството е един от основните фактори за постигане на
икономически растеж и заетост.
Продължават тенденциите на неравномерно разпределение на сектора на МСП
по райони на ниво NUTS 2, както и на относителния дял на предприемачи
(работодатели и самонаети лица) от общо заетите в съответните райони като
показатели за равнището на предприемачеството. Отрицателните фактори, отнасящи
се до липсата на регионални и особено локални механизми на финансов инженеринг
за микропредприятия и МСП, недостатъчно квалифицираната работна ръка и малкият
брой подготвени бизнес кадри, все още запазват своето действие и през периода 20052010 г. Известен напредък се отбелязва при подкрепата за малкия и средния бизнес от
страна на банковия сектор, който развива нови продукти за подкрепа при започване и
разширяване на бизнеса, както и при административните и регистрационни
процедури.
Най-ниски нива на развитие на предприемачеството се отбелязват в
Северозападен район, като най-високите нива се запазват в Югозападния и Южния
централен район.
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Графика 3. Нетни приходи от продажби средно на едно предприятие (хил.лв.)

Нетни приходи от продажби средно на едно предприятие
(хил. лв.)
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Източник: НСИ
Необходима е подкрепа за развитието на регионалните клъстери в
Северозападния, Северния и Южния централен район, както и за разработването
на нови стоки и продукти и технологично обновяване, предвид различията които
се наблюдават между отделните райони.

1.3.8. Развитие на бизнес услугите
Развитието на бизнес услугите има основно значение за нарастване на
икономическия потенциал и конкурентоспособността на районите. В това отношение
агенциите за регионално развитие, бизнес центровете и бизнес инкубаторите,
разположени сравнително равномерно според икономическия потенциал на районите,
продължават да играят ключова роля.
По различни проекти са изградени общо над 55 бизнес центъра и бизнес
инкубатора в цялата страна. По проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS
(2000 – 2009г.) осъществен от Министерство на труда и социалната политика,
подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН), са отворени 42 бизнес
центъра, сдружения с нестопанска цел, които предоставят и продължават да
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предоставят разнообразни бизнес услуги, сред които консултации и информация,
обучения в предприемачество и за професионална квалификация, подготовка на бизнес
планове, услуги в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите и счетоводството
на МСП, достъп до финансови услуги, финансов лизинг. Към 10 от бизнес центровете
са разработени и функционират бизнес инкубатори. През 2009 г. мрежата от
организации в подкрепа на бизнеса на проект JOBS е предоставила 28 500 бизнес
услуги и обучения са преминали 7400 лица. 189 фирми и земеделски производители са
ползвали услугата финансов лизинг за закупуване на оборудване за стартиращи или
развиващи се предприятия или стопанства.
Очаква се след преодоляване на икономическата криза да нарасне броят на
заетите, а също така и капиталовият ресурс в подпомагащите развитието на бизнеса
фирми и институции, предлагащи финансови, застрахователни, консултативни,
информационни услуги и услуги за търговия с недвижими имоти. Необходима е
подкрепа за сектора на малките, средните и микропредприятията в районите,
които в най-голяма степен са засегнати от финансовата криза, но същевременно
са ключов елемент на регионалната икономика. Подкрепата следва да се
ориентира към технологично обновяване, въвеждане на зелени технологии и
производството на екологични продукти, които в дългосрочен план ще подобрят
пазарното позициониране на МСП.
1.3.9. Инфраструктурно развитие
1.3.10. Транспортна инфраструктура и достъп
Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в
т.ч. достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и
туризъм, и връзките между градските центрове са ключов фактор за социалноикономическото развитие и сътрудничеството между районите.
Пътна мрежа
Структура и дължина на пътната мрежа
Пътната мрежа осигурява връзките между населените места в страната, както
и тези със съседните страни и има интегрираща функция по отношение цялостното
развитие на районите в страната. Същевременно автомобилният транспорт има главна,
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водеща роля за осъществяването на превозите на пътници и товари в регионите и
страната и осигурява функционирането на регионалните икономики. Начинът на
транспортно свързване на градските центрове определя характерен модел за
пространствена (териториална) организация на икономическите, социалните и
административните дейности на територията на районите, както и на транспортните
връзки с граничните региони на съседните страни. Пътищата, формиращи пътната
мрежа на страната и районите на основа на функциите си, се разделят на пътища с
международно и национално значение, пътища с регионално значение и пътища с
общинско значение.
Групата на пътищата с международно и национално значение включва
автомагистралите, пътищата І клас и някои от второкласните пътища, категоризирани
в европейската мрежа, по които се провежда значителен трафик, включително
транзитен. Повечето от пътищата от тази група са част от инфраструктурата на
европейските транспортни коридори и осигуряват интеграцията на пътната мрежа на
страната с тази на съседните страни. В пространствено отношение те имат важно
значение за интегрирането на районите, както в национален, така и в европейски план.
Чрез тях се осигурява достъпа до пристанищата, летищата с международно значение,
както и връзките между големите градски центрове, вкл. столицата.
Групата на пътищата с регионално значение се формира от пътищата втори и
трети клас. Главните функции на този вид пътища са да осигуряват връзките между
големите административни и икономически центрове в регионите, както и между
самите региони, като съдействат за интеграцията им. Връзките на по-голямата част от
общинските центрове с областните градове също са част от функциите на пътищата ІІ
и ІІІ клас. Същевременно те имат за задача да доведат трафика до автомагистралите и
пътищата І клас и служат като преразпределители на трафика по пътните артерии с
национално и международно значение. В някои случаи обслужват гранични
контролно-пропускателни пунктове със съседни страни и имат важна роля за
развитието на трансграничното сътрудничество. Тъй като основният пътен трафик по
тях има регионален характер и е тясно свързан с икономическото и социално развитие
на районите, този тип пътища са във фокуса на регионалната политика. Следва да се
обърне и специално внимание на пътищата, които осигуряват връзка със съседни
страни.
Автомагистралите, пътищата І, ІІ и ІІІ клас са публична държавна собственост
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и формират републиканската пътна мрежа /РПМ/.
Третата група пътища се определя като пътища с общинско значение, които
могат да бъдат публична общинска и частна собственост. Те осигуряват връзките на
населените места в общините с общинския център, осъществяват връзки с населени
места в съседни общини или служат за достъп до местни обекти на транспортната
инфраструктура, като

жп гари, пристанища с местно значение, терминали за

обработка на контейнери и др.
Общата дължина на пътната мрежа в България е 40 725 км. Дължината на
пътищата от РПМ към 31.12.2009 г. е 19 435 км, а дължината на общинските пътища
21 437 км.
Таблица 18. Дължина и структура на изградената пътна мрежа по райони

Обща
Райони NUTS дължина
2

на

Регионални пътища
Автомагистрали Пътища
І клас

пътната

Обща

Пътища

Пътища

Общински

дължина

ІІ клас

ІІІ клас

пътища

мрежа
км

км

%

км

%

км

%

км

%

км

%

км

%

България

40872

418

Северозападен

6289

7

0,1%

387 6,2% 2993 47,6% 767 12,2% 2226 35,4% 2902 46,1%

6240

0

0,0%

462 7,4% 2497 40,0% 635 10,2% 1862 29,8% 3281 52,6%

източен

5318

84

1,6%

483 9,1% 2100 39,5% 467 8,8% 1633 30,7% 2651 49,8%

Югоизточен

6068

87

1,43%

597 9,8% 2483 40,9% 767 12,6% 1716 28,3% 2901 47,8%

Югозападен

7794

118

1,51%

615 7,9% 2539 32,6% 619 7,9% 1920 24,6% 4522 58,0%

9144

122

1,3%

431 4,6% 3430 37,5% 773 8,5% 2657 29,1% 5181 56,7%

1,02% 2969 7,3% 16042 39,2% 4028 9,9% 12014 29,4% 21437 52,4%

Северен
централен
Северо-

Южен
централен

Източник: НСИ, към 31.12.2009г..
В периода 2005-2009 г. съществено развитие се наблюдава единствено при
автомагистралите, чиято дължина е нараснала с 25% спрямо 2005 г. или общо с 87 км.
Облагодетелствани от развитието им са Югоизточният и Североизточният район.
Подобрени са комуникациите по осите Пловдив-Стара Загора, Карнобат-Бургас и
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Варна-Шумен. Към 2011г. дължината на автомагистралната мрежа в страната е 480 км.
Пуснати са в експлоатация автомагистрала Люлин- с дължина 19 км и участък от
магистрала Марица и автомагистрала Струма. В процес на строителство са участъци с
дължина 116 км от магистрала Тракия.
Таблица 19. Автомагистрали в България по райони от ниво 2 към 01.08.2011 г.

Район от ниво 2
Северозападен
район

Северен
централен
район

Автомагистрала

„Хемус”

“Хемус”

Североизточен
район
„Хемус”

“Черно море”

Югоизточен
район

„Черно море”

“Тракия”

“Марица”

„Тракия”
Южен
централен район

Участък на
територията на
района

Изградени
(км)

В процес
на
изграждан
е (км)

За
доизграж
дане (км)

Граница с Югозападен
район (с област
Софийска) – граница
със Северен централен
район (с област Велико
Търново)
Граница със
Северозападен район (с
област Ловеч) –
граница със
Североизточен район (с
област Търговище)

10

__

96,5

__

__

80

Граница със Северен
централен район ( с
област Велико
Търново) - Варна

77

8

93

Варна-граница с
Югоизточен район (с
област Бургас)
(включително обходен
път на гр.Варна до
възел с АМ „Хемус)
Бургас-граница със
Североизточен район (с
област Варна)

8

__

44,5

Граница с Южен
централен район (с
област Пловдив) Стара Загора -Бургас
Оризово (област Стара
Загора)- граница с
Южен централен район
(с област Хасково)
Граница с Югозападен
район (с област
Софийска) – граница с

__

89

__

116

50,5

__

5

14

__

96

__

__
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Югоизточен район (с
област Стара Загора)
„Марица”

Югозападен
район

„Хемус”

„Тракия”
„Люлин”
„Калотина-София”
„Струма”

ОБЩО (км)

1264
(Проектна дължина)

Граница с Югоизточен
район (с област Стара
Загора) - ГКПП
Капитан Андреево
София – граница със
Северозападен район (с
област Ловеч)
(включително връзка
п.в.Яна-Сoфийски
околовръстен път)
София-граница с
Южен централен район
(с област Пазарджик)
Софийски
околовръстен път–
п.в.Даскалово
Калотина - София

41

54

3

60

__

8,5

60

__

__

19

__

__

__

__

75

П.в. Даскалово – ГКПП
Кулата

18

__

138

483

192

589

За периода 2005-2010 г. дължината на регионалните пътища е увеличена
незначително с 0,3%.
Достигнатото ниво на развитие и структурата на пътната мрежа в районите на
страната се различава. Високата гъстота на изградените автомагистрали и пътища І
клас в Североизточния, Югозападния и Югоизточния район определя по-добрата
достъпност и комуникативност с по-малки времезагуби за пътуване, в сравнение с
условията в останалите райони. В Северозападния и Южния централен район пътната
мрежата от висок клас пътища е с по-малка гъстота, като в тези случаи нейните
транспортни функции се поемат от регионалните пътища, чиято гъстота е по-висока,
но това се отразява неблагоприятно върху транспортните услуги, тъй като освен
регионалния, те провеждат и тежък товарен трафик. Влошеният транспортен достъп
до някои периферни територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от
висок клас, в голяма степен определя изоставането в социалното и икономическото
развитие на Северозападния и Южния централен район, в сравнение с други райони.
Като цяло, автомагистралите и пътищата І клас с направление „изток-запад”
са по-добре развити, в сравнение с тези по направлението „север-юг”.
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Гъстота на пътната мрежа
Индексът на гъстотата на автомагистралите в България е под средния за
страните членки на ЕС. Въпреки пускането в експлоатация на нови автомагистрални
участъци в периода 2005-2009 г., все още по отношение достъпност по
автомагистрална мрежа българските райони изостават значително от тези в старите
страни-членки на ЕС. Северната част на страната и крайбрежието на Черно море като
цяло са по-слабо обслужени от автомагистрали, в сравнение с южната част. Липсват
автомагистрални подходи към граничните пунктове, с изключение на ГКПП в района
на Свиленград.
Средната гъстота на пътната мрежа в страната - 0,367 км/кв. км, е по-ниска от
средната за страните от Европейския съюз - 0,51 км/кв. км. Структурата на пътната
мрежа показва нисък относителен дял на автомагистралните мрежи и първокласните
пътища в страната. Това определя по-лоша достъпност и задръствания при провеждане
на пътния трафик насочен към големите градски центрове, както и неравностойно
обслужване на териториите, отдалечени от главната пътна мрежа. По-ниската степен
на изграденост на пътната мрежа от висок клас в периферните гранични и северните
части на страната ограничава възможностите за

икономическо развитие на

териториите, които са отдалечени от нея, понижава качеството на живота и ги
определя

като

недостатъчно

привлекателни

за

потенциалните

инвеститори.

Необходимо е с инструментите на регионалната политика да се подкрепи
подобряването и развитието на пътната инфраструктура в крайбрежните зони на река
Дунав, в южните гранични територии, в селските райони в северната част на страната
и в тила на черноморското крайбрежие, за да се използва местният потенциал за
развитие и да се подпомогне регионалната икономика.
Таблица 20. Гъстота на пътна мрежа
Обща гъстота
Гъстота
на
Район

пътната

на

Гъстота

на

Обслужване

АМ

и

пътищата ІІ

на насел. с

мрежа

пътищата

І

и ІІІ клас

пътната

(км/кв.км)

клас

(км/кв.км)

мрежа

(км/кв.км)

(км/ 1000 жит.)

България

0,367

0,031

0,144

5,37

Северозападен

0,329

0,021

0,157

6,86
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Северeн централен

0,417

0,031

0,167

6,75

Североизточен

0,367

0,039

0,145

5,34

Югоизточен

0,306

0,035

0,125

5,41

Югозападен

0,384

0,036

0,125

3,68

Южен централен

0,409

0,025

0,153

5,94

Източник: ГД СПРРАТУ, МРРБ, към 31.12.2009 г.
Достигнатата степен на моторизация в България, въпреки нарастването и в
последните години, все още е под средната за ЕС-27 - 466 леки коли на 1000 жители.
Това предполага тенденция към увеличение на вътрешния автомобилен трафик, до
достигане нивото на насищане, характерно за другите държави-членки.
Пътищата от РПМ без настилка са сравнително малко - 279 км от общата
дължина – 19435 км. Останалите 19156 км са с настилка, като

18917 км са с

асфалтобетонно покритие, 65 км са с паваж и 174 км са трошенокаменно или
баластрово покритие. Най-много пътища от РПМ без настилка има в Югозападния
район - 103 км в областите Кюстендил и Перник и Южния централен район - 100 км
главно в област Пловдив. За да се подобри комуникативността на населените
места, достъпът

до които се осъществява от пътища без трайна настилка, е

необходимо пътните участъци да се асфалтират.
Транспортен достъп
Териториалното разпределение на пътищата от висок ранг е от решаващо
значение за мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги от повисок ранг. Изградените автомагистрали и пътища І клас имат най-голям дял като част
от общата дължина на пътищата от РПМ на територията на Югозападния,
Югоизточния и Североизточния район (съответно 22,4 %; 21,6 % и 21,3 %). Добро
обслужване с автомагистрали и пътища І клас се наблюдава и на територията на
областите Пловдив, Пазарджик и Хасково, но в останалите периферни области на
Южния централен район условията са незадоволителни. Наличието на големи градове
- важни центрове на мрежата от населени места - София в Югозападен, Варна - в
Североизточен и Бургас и Ст. Загора в Югоизточния район, са наложили
изграждането на АМ и пътища I клас именно в тези райони, които да обслужват
трафика, породен или погасен на територията им. В два от районите от ниво NUTS 2
липсва обслужване с автомагистрали. Това са Северният централен район, където няма
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изградени автомагистрали и Северозападният район, където функциониращият
автомагистрален участък е с дължина 7 км. Северозападният район е и с най-малкия
дял на изградените първокласни пътища - 11,4 %, от общата дължина на РПМ на
територията на района. Изграждането на Дунав мост 2 при Видин, като
инфраструктура с важно значение за осигуряване на връзките в Дунавския
макрорегион, налага повишаване на капацитета и реконструкция на пътните връзки от
София до Видин.
Друг проблем на пътната мрежа е липсата на добри и бързи транспортни
комуникации между районите в северната и южната част на страната, като
изключим връзката по автомагистрала „Хемус” между ЮЗР и СЗР.
Териториалното развитие на пътната мрежа определя възможностите за
транспортен достъп на населението до центровете, предлагащи определен тип услуги
(административни, здравни, образователни, културни и др.). В Южна България над
80% от населението има достъп до такива услуги в рамките на 90 минути, като за
Югозападния район стойностите са над 90%. В Северна България достъпът е позатруднен, като приблизително 60% от населението на Северозападния район има този
достъп в рамките на 90 минути.
За подобряване на достъпността до центровете на развитие на различните
териториални нива важно значение имат пътищата с регионално и местно
значение, чието експлоатационно състояние следва да бъде подобрено и
същевременно да се осигури добра организация на обществения транспорт.
Гъстотата на пътната мрежа, определена на база на населението, има най-ниски
стойности в Югозападния район, което рефлектира в по-голямо натоварване на
пътните артерии в района и създаване на условия за задръствания, особено във входноизходните участъци, в близост до най-големите градове - София и Перник.
Изградената автомагистрала „Люлин”, свързваща София и Перник, не само осигурява
връзката между двата градски центъра, но същевременно подобрява условията за
провеждане на пътния трафик по направлението на европейските транспортни
коридори № 4 и № 8.
Ефективността на транспортната инфраструктура е от решаващо значение
за

регионалното

развитие

конкурентоспособност

и

и

e

сближаване.

основен

фактор

за

Вътрешнорегионалните

регионалната
различия

в

България са до голяма степен резултат от различията в достъпа на регионите до
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националната и международна транспортна инфраструктура. Подобряването на
транспортния достъп чрез осъвременяване на транспортната инфраструктура
има силен икономически и социален ефект.
Столицата и големите градове с население над 100 хил. души са важни
транспортни центрове, тъй като в тях се фокусират голяма част от трудовите и
културно-битовите пътувания на населението от районите. Градовете с национално
значение

са

важни

центрове

на

икономическото

развитие,

предоставят

административни, бизнес и социални услуги от висок ранг, което ги прави естествен
притегателен транспортен център. В повечето случаи тези градове са добре обслужени
с пътна инфраструктура от висок клас - автомагистрали, пътища І и ІІ клас, която
осигурява добър достъп до тях. Довеждащата и преразпределящата пътния трафик
инфраструктура също е добре развита. Вследствие на това, населените места в
градските им ареали имат по-добра достъпност, като за повечето от тях при
отдалеченост от 30 км от градския център, достъпът до него по съществуващата пътна
мрежа би могъл да се осъществи в рамките на 30 мин.
Средноголемите градове с регионално значение (с някои изключения като
Добрич, Смолян, Свищов) също се обслужват от по-висок клас пътна мрежа, но
преразпределящата регионална пътна мрежа не навсякъде е добре развита (особено в
планинските и гранични райони). Вследствие на това, достъпността до някои от тези
градове е затруднена. Повече от 50% от населението в градските ареали на този тип
градове има осигурена транспортна достъпност до градския център в рамките на 30
минути.
Транспортната достъпност до някои

градски центрове, като Смолян и

Благоевград е затруднена и само за 25% от населението в градския ареал е осигурен
транспортен достъп в рамките на 30 минути. По-ниската степен на изграденост на
пътна инфраструктура от висок клас - автомагистрали и пътища І клас в периферните
части на Южния централен район е причина за по-ниското качество на транспортното
обслужване в периферните гранични територии на района.
Връзките на малките градове и селата с големите градски центрове са
затруднени поради лошото експлоатационно състояние на пътищата, поради недостиг
на финансови ресурси за

ремонт и реконструкция. Такива населени места не са

привлекателни за инвеститорите и за населението, тъй като достъпът до здравни
услуги и образование е зависим от транспортния фактор. Необходимо е да се подобри
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транспортното обслужване на населените места, отдалечени от големите градски
центрове, като

действията за подобряване състоянието на пътната мрежа се

съчетаят с подобряване на обществения транспорт. В този контекст, специално
внимание следва да се обърне на пътната инфраструктура с регионално и местно
значение.
Интегрираността с транспортните мрежи на съседни страни (брой ГКПП гранични

контролно-пропускателни

възможностите

за

провеждане

на

пунктове)
транзитния

е

важен

трафик

и

индикатор

за

развитие

на

трансграничното сътрудничество. Предвид статистическите данни за транспортноикономическата натовареност на част от съществуващите ГКПП, както и изискванията
на ЕС към контрола на външните му граници, трябва да се търсят възможности за
увеличаване броя на преходите за вътрешните граници, а за ГКПП на външните
граници - увеличаване на капацитета.
Обособяването на част от държавната граница като "външна" (западен,
югоизточен и черноморски участък) и "вътрешна" (северен и южен участък) граница
на ЕС, налага диференцирани процедури на митнически и гранично-полицейски
контрол.
Пътната мрежа на България като цяло е от "затворен" тип. Малкото на брой
ГКПП (17 ГКПП, като само 7 от тях са на първокласни пътища) затрудняват достъпа
до страните от ЕС и предизвикват неравномерно натоварване на изградената пътна
мрежа от транзитните потоци. От общо 20 пътни ГКПП най-много са на западната
граница - 5 с Република Сърбия и 3 с Република Македония. Пътните ГКПП по
южната граница са общо 6, по 3 с Република Гърция и с Република Турция. По
северната ни граница с Република Румъния функционират 6 пътни ГКПП.
Изграждането и поддържането на пътната инфраструктура на страната в
последните 20 години се е осъществявало изключително с ресурси от държавния
бюджет и държавно гарантирани заеми от международни финансови институции.
Необходими са действия за осигуряване на по-благоприятна и гъвкава среда за
реализация на публично-частни проекти в областта на пътната инфраструктура в
периода до 2015 г. В последните 7 години се увеличиха инвестиционните разходи за
рехабилитация на изградената автомагистрална и първокласна пътна мрежа, както и за
ново строителство на автомагистрали. По-голяма част от разходите са насочени към
рехабилитиране и строителство на пътна инфраструктура, принадлежаща към
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елементите на европейските транспортни коридори, които преминават през
територията на България.
Съществен

принос

за

изграждането

и

рехабилитацията

на

пътната

инфраструктура по направлението на европейските транспортни коридори в периода
2007-2013 г. се очаква от ОП „Транспорт”. Тя ще подпомогне изграждането на
автомагистралите „Тракия”, „Струма”, „Марица” и участъка от магистрала Хемус до
гара Яна. Ще бъдат рехабилитирани и модернизирани участъците от първокласните
пътища „Кърджали-Подкова”, „Враца-Ботевград”, „Видин- Бела-Ружинци.
Доизграждането на мрежата от автомагистрални пътища следва да се разглежда
като важен приоритет на политиката за развитие на страната, тъй като е тясно свързан
с постигането на балансирано, устойчиво регионално развитие. Това е важно условие
за успешното развитие на икономиката на районите и откриването на нови работни
места в тях. Изграждането на пътни връзки със съседните страни на ниво
автомагистрала е важно условие за постигане на по-висока степен на интеграция и
сътрудничество със съседните региони, особено в страните членки от ЕС.

Автомагистрала Тракия
Магистралата е част от европейски транспортен коридор № 8, който осигурява
транспортните комуникации между Адриатика и Черно море. Свързва столицата с
втория по големина градски център в страната – Пловдив, и с Бургас, съответно с
едноименното международно пристанище и летище. Има ключова роля за
икономическото развитие на трите района от ниво 2 в Южна България - Югозападен,
Южен централен и Югоизточен. Подобряването на транспортната достъпност до
главните полюси на растеж - София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, както и до
вторичните - Сливен и Хасково, ще съдейства за ускоряване процеса на икономическа
и териториална кохезия в рамките на ЕС и за повишаване конкурентоспособността на
регионалната икономика.
Магистралата ще благоприятства развитието на туризма в района на Южното
Черноморие, в зимните курорти в Родопите, както и на културния и природен туризъм
в южната част на страната.
Изградени са 245 км от магистралата. Предвижда се цялостното й завършване
да приключи в рамките на програмния период до 2013 г. с изграждането на
оставащите 115 км в участъка „Ст.Загора-Карнобат”.
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Автомагистрала Марица
Магистралата е част от европейски транспортен коридор № 4, който осигурява
комуникациите на Централна и Западна Европа с Азия и Близкия Изток. Представлява
продължение на коридор № 10 до Истанбул. Същевременно ще допринася за развитие
на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и
Гърция и ще ускорява процесите на икономическа и териториална кохезия в районите
Южен централен и Югоизточен.
Магистралата

ще

влияе

позитивно

достъпността на главните полюси на растеж

на

транспортните

комуникации

и

Пловдив, Стара Загора, както и на

вторичните – Хасково, Кърджали и Смолян.
В момента се изгражда участъка „Харманли-Свиленград” с дължина 42 км. До
края на програмния период 2013 г. се предвижда да се изградят участъците „ЧирпанХарманли” с дължина 67 км и „Свиленград-Капитан Андреево” с дължина 3,5 км., с
което магистралата да бъде напълно завършена.

Автомагистрала Струма
Магистралата е част от участъка на коридор №4 „София-Кулата-Солун” и
предлага най-краткия маршрут за връзка на плавателния път на река Дунав и Егейско
море, респективно между международните пристанища Лом и Солун, което я прави
подходяща за комбинирани превози по р. Дунав и вътрешноканалната мрежа на
Европа. Като част от европейски транспортен коридор № 4, има важна роля за връзката
на страните от Вишеградската четворка, Румъния и България, респективно Балтийско Черно/Егейско море. Автомагистрала „Струма” е част от приоритетен проект 7 на ЕС
за развитие на трансевропейската транспортна мрежа, който ще осигури значително
подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще свърже главните градове в
региона – пристанището на Патра, Игуменица, Атина (Пирея), Солун и София с важни
градски центрове в източната и централната част на Европа.
Този маршрут е най-натовареният път, минаващ през България. Свързва шест
от най-големите градски центрове в западната част на страната - Видин, Монтана,
Враца, София, Перник, Благоевград.Предвижда се в рамките на програмния период
до 2013 г. да се изградят участъците „Долна Диканя–Дупница”, „Дупница-Симитли”
и „Сандански-Кулата” (с обща дължина 77 км.), а отсечката „Симитли-Сандански” ще
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бъде

включена за финансиране по Оперативните програми през следващия

програмен район 2014-2020 г.
Автомагистрала „Хемус”
Магистралата има стратегическото значение за развитието на 43,7% от
територията на България, тъй като обхваща три от районите на ниво 2 –
Северозападен, Северен централен и Североизточен и 37,5% от населението на
страната. АМ Хемус ще изпълнява функциите на главна пътна комуникационна ос в
Северна България. Изграждането й е обект на голям публичен интерес, като
действащите към момента регионални планове за развитие я определят като важен
фактор за бъдещото развитие на районите в северната част на страната. Тя ще подобри
транспортната достъпност до главните полюси на растеж в Северна България - Варна,
Плевен, Русе и Велико Търново, както и до вторичните полюси на растеж - Габрово,
Добрич, Шумен и Силистра.
Напредналото изграждане на Дунав мост 2 при гр. Видин, както и пускането в
експлоатация на нови фериботни връзки в българския участък на р. Дунав, определя и
нова роля на магистралата като довеждаща пътна артерия на трафик към коридор № 4
и коридор № 9 и дистрибутор на трафик към новите фериботни връзки по дунавския
бряг.
АМ Хемус следва да се разглежда като стратегически проект. Общият брой на
населението, което ще се възползва от подобрената транспортна достъпност е 2,9 млн.
души. В зоната на влияние на автомагистралата се произвежда 30,4 % от БВП на
България. Магистралата ще способства за по-пълноценното и ефективно използване на
потенциала на Дунавското крайбрежие и на северната половина на Черноморското
крайбрежие на страната, като ще създаде допълнителна добавена стойност за
регионите и условия за динамичен икономически растеж, в това число за засилване на
външнотърговските връзки и сътрудничеството със съседните страни и региони.
Изградени са 149 км. Предвижда се до 2013 г. да се изгради връзката на
автомагистралата с околовръстния път на София с дължина 8,5 км.
Важен принос за рехабилитацията на участъците от главната пътна мрежа в
периода на действие на стратегията имат програмите „Транзитни пътища”. По
програма „Транзитни пътища 4” са рехабилитирани общо 346 км. първокласни и
второкласни пътища в периода 2006-2009 г.( фиг.14). Финансирането е осигурено 75
% от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 25 % от държавния бюджет.
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- І клас- І-5 „Шипка-с.Шипка”; І-6 „Калофер-Казанлък”, „Мъглиж-ГурковоСливен”; І-9 „Дуранкулак-Каварна” и
- ІІ и ІІІ клас- ІІІ-554 „Нова Загора-Симеоновград”; ІІ-79 „Елхово-Бургас”, ІІ64”Баня-АМ Тракия”; ІІ-21 „Русе-Силистра”; ІІ-71 „Силистра-Добрич”; ІІ-62
„Кюстендил- обх. път Дупница”; ІІІ-901 „Шабла-Тюленово-Каварна” и ІІІ-95601
„Шипка-Шейново-Дунавци”(фиг.15).
Програмата „Транзитни пътища 5” предоставя финансиране на пътните
проекти 65% от ЕИБ и 35% от държавния бюджет.
Изпълнява се и проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, стойността
му е 144 млн. евро с ДДС, от които заем от Международната банка за възстановяване и
развитие в размер 90 млн. евро и съфинансиране от републиканския бюджет в размер
54 млн.евро, от които 24 млн. евро за ДДС. В основата на проекта са заложени три
компонента, които се считат за ключови при модернизирането на пътния сектор:
•

Рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 307 км пътища от
републиканската пътна мрежа, обособени в 9 групи обекти (Лотове);

•

Институционално развитие, подкрепа за финансово управление и доставка на
оборудване за Централния институт по пътни технологии, национални и
европейски норми и стандарти.

•

Дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.
Второкласни и третокласни пътища ще бъдат рехабилитирани и в рамките на

Оперативна програма „Регионално развитие”. Представените по-долу 4 карти
(Проект „Транзитни пътища 4”, Проект „Транзитни пътища 5”, Пътни проекти
от първи етап на изпълнение по Оперативна програма „Регионално развитие”,
Пътни проекти от втори етап на изпълнение по Оперативна програма „Регионално
развитие”), илюстрират предвидените за рехабилитация и доизграждане обекти. По
ОПРР се предвижда финансиране на реконструкцията и на общински пътища.
Доизграждането на мрежата от автомагистрални пътища следва да се
разглежда като важен приоритет на политиката за развитие на страната, тъй
като е тясно свързан с постигането на балансирано, устойчиво регионално
развитие. Тя е важно условие за успешното развитие на икономиката на районите
и откриването на нови работни места в тях. Изграждането на пътни връзки със
съседните страни на ниво автомагистрала е важно условие за постигане на повисока степен на интеграция и сътрудничество със съседните региони, особено в
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страните членки от ЕС.
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Железопътна мрежа
Железопътната инфраструктура на територията на Република България е с обща
дължина 4 150 км към 31.12.2008 г.8 В периода 2001-2009 г. дължината й е намалена
със 176 км, причина за което е закриването и демонтирането на малодеятелни
железопътни линии, като „Червен бряг-Оряхово”, „Юнак-Старо Оряхово” и „БургасПоморие”. На 1 000 км2 от територията на страната се падат 37,3 км. железопътни
линии към 31.12.2008 г. Средната гъстотата на жп мрежата на България (37,3 км./1000
кв. км) е по-ниска от гъстотата на жп мрежите в страните от ЕС159- 46,7 км./1000 кв.
км, но имайки предвид планинския релеф, би могло да се определи, че България има
сравнително висока гъстота на построените жп линии, в сравнение със страните от
Източна Европа. По данни на Евростат средната гъстота на железопътната мрежа на
страните от ЕС-27 за 2008 г. е 49,2 км./1000 кв. км. По средни показатели за
изграденост на жп мрежата България изпреварва някои от страните членки на ЕС като
Естония, Гърция, Ирландия, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Финландия и
Швеция.
ЖП мрежата не обслужва равномерно територията на страната и на районите
от ниво 2. Средната й гъстота в Рило-Родопския район е 16 км./1000 кв. км, в някои
части на Югоизточна България е 7 км/1000 кв. км, а в североизточните части - 20
км/1000 кв. км. Най-висока гъстота има жп мрежата в Югозападния район- 44,8
км/1000 кв. км. По-ниска от средната за страната е гъстотата на жп мрежата в
Югоизточния , Североизточния и в Южния централен район.
Постигнатата степен на електрификация на жп мрежата в България е 68,2% за
2008 г., което е по-високо от нивото в ЕС 27- 51,9% и в ЕС 15-55,1%. Най-висока
степен

на

електрификация

на

жп

мрежата

е

постигната

в

Югоизточния,

Североизточния, Югозападния и Северния централен район - над 70 %. По-ниска
степен на електрификация се констатира в Южния централен район.
Удвоените жп линии в страната са 24%, като удвояването е по направлението
на главните жп линии. С най-висока степен на удвояване са жп линиите в
Североизточния район - над 40%, а с най-ниска Южния централен район- и Северния
централен район.
През 2009 г. жп транспорта в страната е обслужил 15,1% от товарите и 5,3%
8
9

Източник Евростат, 2008 г.
Източник: Евростат, Данните са за 2008 г.
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от пътниците. Параметрите на голяма част от главните жп линии в страната допускат
проектна скорост за превозите на пътници 130 км/час и 100 км/час за товарите, но
реално експлоатационната скорост е значително по-ниска поради липсата на средства
за адекватна поддръжка, ремонтни дейности, както и надежден подвижен състав. В
резултат на инвестициите за повишаване на скоростта на движение и безопасността,
времето за пътуване по отделни главни жп линии ще бъде намалено значително.
Мерките, които АДИ на НСРР до 2015 г. предвижда, са ориентирани към
повишаване привлекателността на жп транспорта и нарастване на дела на превозените
от него товари и пътници, предвид по-малките въздействия върху околната среда, в
сравнение с автомобилния. Изградената жп мрежа в районите от ниво 2 у нас не се
използва пълноценно, като трафикът особено на пътници е концентриран в по-голямата
си част в автомобилния транспорт. Отчитайки проблемите породени от глобалното
затопляне и транспортът като един от най-големите замърсители на околната
среда, увеличаването на дела на жп транспорта в общата транспортен трафик по
региони е важен приоритет на европейската транспортна политика Подходящата
организация на транспортните услуги би допринесла за повишаване в значителна
степен на конкурентоспособността на регионалните икономики.
Важна роля имат жп линиите за комбинирани превози, както и терминалите,
които ги обслужват. Линейните и точкови обекти на железопътната инфраструктура,
необходими за реализиране на комбинирани превози, са равномерно разпределени на
територията на районите на ниво NUTS 2 и създават равностойни условия по
отношение на услуги от типа международни комбинирани превози.
В таблицата по-долу са посочени участъците от главните жп линии, които при
подходяща организация на транспортните услуги, могат да допринесат за повишаване
конкурентоспособността на регионалната икономика. Приложена е и карта на
железопътната мрежа на България (Приложение 2).
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Таблица 21. Главни жп линиии в районите от ниво 2

Район от ниво 2

Участъци от основните

Значение на жп транспорта

жп направления
-

Северозападен

Осъществява

центрове

-

връзка

Видин,

Враца,

градските

Монтана

и

София-Мездра–

Плевен със столицата;

Ч.бряг-Плевен-

- Връзка с пристанищата на р. Дунав- Лом

Левски;

и Видин;
- Чрез Дунав мост 2 ще

-

на

се осъществи

Мездра–Враца-

връзка с жп мрежата на Румъния, с което се

Видин;

създават условия за интермодални превози
от пристанище Солун към Централната и
Източната

част

на

ЕС,

в

т.ч.

по

направлението на коридор №4 и коридор
№7.
- Създава условия за развитието на
индустриални зони по жп направлението.

Северен

-

централен

големите градски центрове в района –

Осигурява

транспортни

връзки

на

Русе, В.Търново, Разград и Габрово
помежду им, както и със столицата и в
посока Варна (международно пристанище
Варна);
- Осигурява транспортната свързаност на
СЦР със СЗР, СИР и ЮИР;

-

Левски-

- Създава условия за осъществяване на

Г.Оряховица-

интермодални

Стражица;

пристанище Русе и от транспортен възел

превози

от

и

за

Г.Оряховица;

-

Русе-

-

Г.Оряховица-

индустриални

Дъбово;

производствените зони по направлението

Благоприятства

развитието
производства

на
в

на жп линиите, поради предоставянето на

-

Русе-Разград-

по-евтин транспорт за масови товари,
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Самуил;

щадящ околната среда и осигуряващ
намаляването

на

количеството

на

парникови емисии от транспорта;
-

Създава

благоприятни

преработката

и

условия

реализацията

за
на

селскостопанската продукция на района;
- Осъществява връзка с жп мрежата на
съседна Румъния по Дунав мост 1, като
осигурява транспортната достъпност в
рамките на трансграничния район за
сътрудничество;
- Осигурява транспортната свързаност на

Североизточен

международното

морско

пристанище

Варна;
- Осигурява транспортната свързаност на
изявените

градски

североизточната

центрове

част

на

в

страната

помежду им и със столицата;
- Осигурява транспортната свързаност на

-

Стражица-

Североизточния район с Югоизточния и

Търговище-

Северен централен район;

Шумен-Варна;

- Жп връзката между Русе и Варна
позволява обслужване на интермодални

-

Комунари-

превози по направлението Черно море- р.

Варна;

Дунав- Централна, Западна Европа и
Балтийския регион;

-

Самуил-

- Подпомага вътрешния и международния

Каспичан;

туризъм

в

района

на

Северното

Черноморие, като осигурява транспортен
достъп;
-

Осигурява

вътрешния

транспортен

достъп до индустриалната зона „ВарнаДевня”;
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- Осигурява транспортната свързаност на

Югоизточен

международното

морско

пристанище

Бургас;
- Осигуряват транспортната свързаност на

-

Дъбово-

изявените градски центрове в южната

Ст.Загора-

част на страната помежду им и със

Димитровград;

столицата;
- Подпомага вътрешния и международния

-

Карнобат-

туризъм

Комунари;

Черноморие, като осигурява транспортен

в

района

на

Южното

достъп;

-

Дъбово-

- Дава възможност за осъществяване на

Зимница;

интермодални превози –през пристанище
Бургас

по

направлението

ЕС-Азия,

Близък Изток;
- Създава условия за развитието на

-

Михайлово-

индустриални

Ст.Загора-

условия,

Карнобат-

транспортна достъпност;

Бургас;

-

зони

при

предвид

Осигурява

конкурентни
осигурената

свързаността

Югоизточния

със

на

Североизточния,

Южния централен район и Северния
централен район;
- Осигурява достъпа в районите за

Югозападен

трансгранично сътрудничество България-

-

София-Пирдоп-

Сърбия

Копривщица;

допринася

и

България-Гърция,
за

сътрудничеството

-

СофияДрагоман;

-

СофияИхтиман;

развитие
в

социалната

като
на
и

икономическата сфера;
- Осигурява транспортната свързаност на
ЮЗР със СЗР и ЮЦР;
- Осигуряват транспортната свързаност на
изявените

градски

центрове

в

югозападната част на страната – София,
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-

София-Радомир-

Перник,

Кулата;

помежду им и със столицата;

Кюстендил,

Благоевград

- Дава възможност за обслужване на

-

Радомир-

интермодален трафик с ключов терминал

Гюешево;

в района на София;
- Създава условия за развитието на
индустриални
условия,

зони

при

предвид

конкурентни
осигурената

транспортна достъпност;
- Създава условия за развитието на
туризма в района;

Южен

- Осигурява връзките на жп мрежата на

централен

страната с тази на Гърция и Турция, като

-Димитровград-

способства за развитие на трансграничното

Кърджали -Подкова;

сътрудничество;
- Повишаването на скоростта на движение
по направлението Пловдив-Свиленград ще
въздейства за привличане на жп трафик от

-КопривщицаДъбово;
Пловдив-Михайлово;

новия

Свиленград;

тунел

под

Босфора

към

централната и западната част на ЕС през
територията на страната; Благоприятства се
осъществяването на интермодални превози;
-

-Ихтиман-Пловдив-

жп

Създава

условия

за

развитието

на

индустриални зони в района на Пловдив,
Хасково и Свиленград при конкурентни
условия, предвид осигурената транспортна
достъпност;
- Създава условия за развитието на туризма
в района;
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Важна роля имат жп линиите за комбинирани превози, както и терминалите,
които ги обслужват.
Железопътните линии в България, включени в Европейското споразумение за
най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти
(AGTC) са:
•

Русе – Горна Оряховица – Дъбово – Димитровград (310 km) в Северен
централен, Южен централен район и Югоизточен район ;

•

София – Мездра – Горна Оряховица – Каспичан – Варна (543 km) в
Северозападен, Северен централен и Североизточен район;

•

Драгоман – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (382 km) в
Югозападен и Южен централен район;

•

Пловдив – Зимница – Карнобат – Бургас (294 km) в Южен централен и
Югоизточен район;

•

Видин – София (279 km) в Северозападен и Югозападен район;

•

София – Кулата (210 km) в Югозападен район;
Европейското споразумение, определя освен посочените железопътни линии

още:
•

Терминалите на територията на Република България, имащи важно значение за
международните комбинирани превози - Бургас, Димитровград-север, ПловдивФилипово, Горна Оряховица, Русе, София, Стара Загора и Варна;

•

Граничните железопътни пунктове на Република България, имащи важно
значение

за

международните

комбинирани

привози:

Драгоман,

Русе,

Свиленград, Видин, Кулата;
•

Железопътно-фериботните пунктове/пристанища, влизащи в състава на мрежата
за международни комбинирани превози – Видин.
Линейните и точкови обекти на железопътната инфраструктура, необходими за

реализиране на комбинирани превози, са равномерно разпределени на територията на
районите на ниво NUTS 2 и създават равностойни условия по отношение на услуги от
типа международни комбинирани превози.
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Контейнерни терминали
Специализираните контейнерни терминали във вътрешността на страната и на
черноморското крайбрежие са съответно:
•

ж.п. контейнерните терминали в гарите София – товарна, Пловдив – Филипово,

Димитровград–Север, Стара Загора, Горна Оряховица (Честово-товарна), Плевен –
запад и Враца. Изградени са контейнерни терминали във всички райони NUTS 2, като
са създадени благоприятни условия за обслужване на бизнеса. Функционирането на
тези терминали и качеството на услугите, предлагани в тях са тясно свързани с
регионалната икономика и осигуряването на добър пътен достъп до тях.
•

специализирани контейнерни терминали функционират в морските пристанища

Варна-Изток, Варна-Запад и Бургас. Свързани са с транспортирането на стоки и
суровини от/до други райони на света. Имат важно значение за развитие на
транспортния сектор в Североизточния и Югоизточния район.
Оценката на настоящите нива на контейнерните превози в България показва
ниско ниво, в сравнение със съседните държави. Обработката им се осъществява
основно в пристанищата Варна и Бургас. По-висок ръст на превозите на контейнери
може да се очаква в регионите с развита подходяща инфраструктура - СИР, ЮИР и
ЮЗР – основно в София.

Достъпност до жп транспорт
Предвид спецификата на жп транспорта, наред с териториалното развитие на
жп мрежата, определящо значение за транспортната достъпност има броят на жп
гарите и спирки, обслужващи отделните райони. Териториалното разпределение по
райони е различно. Югоизточният район е периферен по отношение обслужването с
жп транспорт, поради отсъствието на железопътен ГКПП на неговата територия и
затруднения достъп на населението (най-ниска гъстота на обслужващи гари и спирки).
Най-облагодетелстван е Югозападният район, където достъпът на населението е найулеснен поради високата гъстота на жп гарите и спирките и наличието на два ГКПП.
Железопътната мрежа на България е свързана с тази на съседните държави
както следва:
•

с Турция през граничен преход Свиленград – Капъкуле на територията
на Южен централен район;
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•

с Гърция през Свиленград – Дикея и Кулата – Промахон на територията
съответно на Южен централен и Югозападен район;

•

със Сърбия и Черна гора през Драгоман – Димитровград на територията
на Югозападен район;

•

с Румъния по Дунав мост I при Русе – Гюргево в Северния централен
район и през сухопътния преход Кардам – Негру водъ в Североизточния
район. Изградена е и железопътна фериботна връзка в района на ВидинКалафат в Северозападния район, която не се използва ефективно.

•

Фериботният комплекс Варна в Североизточния район осигурява
възможност за транспортиране на жп вагони през Черно море към Русия,
страните от Черноморския и Кавказкия регион.

•

Железопътна връзка

между България и Македония все още не е

изградена. За осъществяването и е необходимо да се изградят още 100
км. от жп линия на територията на Република Македония.
Като цяло железопътната мрежа в страната може да се разглежда като
затворена, поради малкия брой гранични жп преходи (само 8) със съседните страни.
Това от своя страна обуславя високия процент на крайни гари (около 30%), а
параметрите на достигащата до тях инфраструктура са по-ниски, в сравнение с тези на
вътрешния централен гръбнак на жп мрежата.
До настоящия момент България не е предприела стъпки за изграждане на
високоскоростни жп линии, които да подобрят вътрешната и международна
свързаност на големите градски центрове с население над 200 000 д. с тези в другите
региони и в съседните страни. Процесът на глобализация и стремежът да се
повиши регионалната

конкурентоспособност

налагат да

се

предприемат

необходими стъпки за стартиране изграждането на високоскоростни жп връзки,
чрез които да се установят нови условия за развитие на бизнес и икономическо
сътрудничество. В този контекст, специално внимание следва да се обърне на
връзката на София, със столиците на съседните страни и големите мегаполиси в
района, като Истанбул и Атина, както и по направлението Дунав мост 2 - Будапеща..
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Въздушен транспорт
От изградените десет граждански летища в България пет имат статут на
международни (София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица), като основната
дейност е концентрирана в летищата София, Бургас и Варна, които обслужват
предимно международни дестинации. През 2006 г. летище Варна и летище Бургас са
предоставени на концесия и се управляват и експлоатират от концесионера „Фрапорт
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД. Срокът на концесия е 35 години и заложените
инвестиции са в общ размер от 403 млн.евро. Основният пътникопоток (почти 99%) е
насочен към и от летищата София, Варна и Бургас. Най-голям относителен дял в
превозените пасажери има летище София, следвано от летищата в Бургас и Варна,
където обслуженият пасажерски трафик е почти равностоен.
Характерна е изключително силно изразената сезонност при експлоатацията на
летищата Варна и Бургас, където по-голямата част от полетите са съсредоточени в
четирите летни месеца на годината, когато е активният туристически сезон по
крайбрежието. Неравномерно сезонно натоварване се наблюдава и при летище
Пловдив, но тук натоварването е по-високо през четирите зимни месеца на годината.
По достъп до полети три от българските райони - Югозападен, Североизточен и
Югоизточен, са в групата с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика
са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС, в т.ч. в старите
страни членки. В останалите райони на страната въздушният транспорт не е добре
развит. От гледна точка на условията за икономическо развитие на районите бързият
достъп до тях, осигуряван с въздушен транспорт е важен за привличане на
инвеститорите и развитие на бизнеса, особено на туризма и бизнес услугите от висок
ранг.
„Летище София” ЕАД
Летище София е най-голямото и най-добре оборудваното в страната. Летището
разполага с пътнически терминал и пистова система, които са пуснати в експлоатация
през 2006 г. Пътническият терминал и прилежащата инфраструктура са с възможности
за обслужване на:
-

2,6 млн. пътника годишно;

-

500 пътника в пиковите часове;

-

20 самолетодвижения в пиковите часове;
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-

26 000 тона годишен каргообмен.

През 2009 г. летището е обслужило 3 134 696 пътника, като спрямо 2008 г.
броят им е намалял с 3 %. През 2010г. обслужените от летището пътници са 3 296 936
и са нараснали с 5% спрямо 2009г. Обработените товари за същата година са 15 489 т.
Първоначалните очаквания са летището да обслужва пасажерския и карго трафик до
2015 г., когато според сегашните прогнози, очакваният пътникопоток ще нарасне и ще
достигне до 3,7 млн. пътника годишно. Обслуженият трафик в последните две години
– 2008 и 2009г. показва, че е близо достигането на степен на максимално натоварване
на изградените мощности. При по-интензивен пътнически трафик и за обслужване на
пътници на нискобюджетни авиопревозвачи, може да продължи използването на
старите пътнически терминали.
Летището има изключително голямо значение за развитието на Югозападния
район и осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите Северозападен, Северен централен

и Южен централен. Има важно значение за

обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на
страната.
„Летище Варна” АД
Като цяло, инфраструктурата на летището отговаря на изискванията за
международно летище за обществено ползване. Разполага с добре изградена пътна
мрежа, свързваща летището с региона. Характерно за последните години е много
бързото нарастване на авиотрафика:
•

пътникооборот – 1999 г. – 511 819 пътника, 2009 г. - 1 220 181 пътника, т.е. над
два пъти повече.
Почти 99% от пътникооборота се образува от туристи през четирите летни

месеца на годината. Също така, летището има важна роля за развитието на бизнеса и
привличането на инвеститори в Североизточния район. Проблем е липсата на
достатъчно площ за обслужване на пътниците и багажите в летния период.
„Летище Бургас” АД
•

Инфраструктурата на летището отговаря на изискванията за международно
летище за обществено ползване. Разполага с добре изградена пътна мрежа,
свързваща летището с региона.
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Както за летище Варна, така и тук, характерно за последните години е
нарастването на авиотрафика, като за Бургас темпът на нарастване е по-бърз в
следните направления:
•

пътникооборот – 1999 г. – 339 297 пътника, а през 2009 г.- 1 704 634пътника, т.е.
5 пъти повече.
Летище Бургас има важна роля за развитието на бизнеса и привличането на

инвестиции в Югоизточния район и особено за развитието на международния туризъм
в Югоизточен район.
„Летище Пловдив” ЕАД
Летище Пловдив е със статут на международно летище.
Обслужва туристическият трафик към курорта Пампорово, като оборотът му е около
70 000 пътника годишно. Има важно значение за развитието на бизнеса в Южен
централен район. Летището разполага с нов пътнически терминал.
„Летище Горна Оряховица” ЕАД
Летище Горна Оряховица е със статут на международно летище. Пътническият
терминал е в добро състояние, но е изграден и оборудван за обслужване на вътрешни
полети. Не обслужва редовни линии и има ограничено използване. Има перспектива да
се развие като регионално летище за Северния централен район, в т.ч. за обслужване
на международни чартърни полети.

Воден транспорт
Морският транспорт е развит в района на крайбрежието на Черно море, а
речното корабоплаване - по река Дунав. Пристанищата се явяват важни центрове на
транспортната система на страната, като през тях преминават над 60% от вноса и
износа ни. Те влияят на цялостното развитие на икономиката на страната и отварянето
й в глобален план. Развитието и специализацията на речните и морските пристанища е
тясно свързано с развитието на сухоземната инфраструктура - пътна и железопътна
достигаща до тях, както и със структурата и специализацията на икономиката на
районите в страната. В тази връзка следва да се отчете, че развитието на големите
международни морски пристанища Варна и Бургас е оказало изключително голямо
влияние върху развитието и формирането на съвременния облик не само на двата
града, а и на прилежащите им региони като цяло.
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Националната пристанищна система включва:
•

Пристанища за обществен транспорт с национално значение;

•

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение;

•

Яхтени пристанища;

•

Рибарски пристанища;

•

Специализирани пристанища;

Товарооборотът на морските ни пристанища за 2008 г. е 27,7 млн. т. товари10. В
периода 2001- 2008 г. товарооборотът устойчиво е нараствал през всяка от годините,
като увеличението през 2008 г. спрямо 2001 г. е с 6,9 млн. т. или с 34,2 %. Най-голям
дял от товарооборота е обслужен в пристанищните комплекси Варна и Бургас. От
2006 г. пристанище Поморие е пристанище за обществен транспорт с регионално
значение. От същата година пристанище Несебър е терминал на пристанище Бургас за
обществен транспорт с национално значение и има важна роля за развитието на
туризма в района. По-малките морски пристанища в Созопол, Царево и Ахтопол са
тясно свързани с развитието на морския туризъм в регионите.
Над 6 млн. т товари е товарооборотът на пристанище Бургас от началото на
2010 г. в сравнение с 2009 г. Обемът на товарите е намалял с 1 млн. т. Основен дял в
обработените товари имат рудите - 1,874 млн. т. и металите – 1,722 млн. т.
Товарооборотът на пристанище Варна за 2008 г. е 7, 723 млн.т, през 2009 г. е
намалял на 6, 729 млн.т. През 2010 г. е нараснал съответно до 8,039 млн.т.11 Основните
услуги, извършвани от пристанището са претоварни услуги, съхранение на товарите и
пристанищна спедиторска услуга.
Товарооборотът на речните ни пристанища през 2008 г. е 6,6 млн. т.
Увеличението спрямо 2001 г. е 3,8 млн. т. или със 136%, като тенденцията е за
устойчиво нарастване, което дава възможност за натоварване на съществуващите
мощности в речните пристанища.
Каботажните превози през 2007 г.са 2,2 млн. т., като са нараснали спрямо
2001 г. с 1,7 млн. т..
През 2007 г. фериботите са превозили 360 хил. товарни единици.
Нарастването спрямо обслужените 142 хил. товарни единици през 2005г. е със
153%.
Национална програма за развитие на пристанищната за обществен транспорт 2010-2020 г.
Източник: електронна страница на пристанище Варна - http://www.port-varna.bg/statistics.php
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Общите тенденции от последните години са нарастване на товарния трафик
през българските морски и речни пристанища. С бързи темпове нараства трафика,
обслужван от фериботните линии.
След влизането в експлоатация на Дунав мост-2 в следващите години се очаква
превозите по р. Дунав между Видин-Калафат и Оряхово-Бекет да намалеят значително
– до 40-50 хил. транспортни единици годишно. Двата ферибота ще осигуряват
алтернативни на моста транспортни връзки с възможност за привличане на
товаропоток с конкурентни на моста цени. От друга страна се очаква нарастване на
товаропотока между малките румънски и български пристанища, обосновано от
облекчаването на митническите формалности след влизането на двете страни в ЕС.
Основната инфраструктура на българските пристанища е строена преди 50 до
100 години, с изключение на пристанище “Варна-Запад”, Фериботен комплекс –
Варна, “Ро-Ро” терминалите в Оряхово и Русе и някои други по-малки обекти.
Независимо от това, мощностите за обработка на товари се оценяват на около 30-35
млн. тона капацитет на Черно море и около 10 млн. тона на река Дунав при настоящата
им съоръженост с товаро-разтоварна техника. Инвестициите в поддържането и
развитието на пристанищата през последните години са значително намалени и
състоянието на пристанищата не отговаря на съвременните изисквания. Построените в
началото на миналия век пристанищни съоръжения във Варна (пристанищен терминал
Варна Изток), Бургас (пристанищен терминал Бургас Изток и Запад), Русе, Свищов,
както и Несебър, Созопол, пристанищата в Поморие, Царево и Ахтопол вече са в
рамките на централната част на градовете, което създава определени проблеми както
от екологично, така и от архитектурно–строително естество. Независимо, че в
исторически план пристанищата са били градообразуващ фактор, съвременното им
развитие изисква да се отчитат принципите за устойчиво развитие в най-широк план. В
този контекст е подходящо стимулирането на каботажните превози, като се цели
намаляването на сухоземния автомобилен трафик в крайбрежните зони и нови
устройствени решения за пристанищата и разположените в съседство територии.
По-малките пристанища с регионално значение са тясно свързани с
развитието на регионалната икономика и имат благоприятно въздействие върху
бизнеса и особено върху туризма. Целесъобразно е политиката за регионално
развитие да предоставя подкрепа за развитието и модернизацията на тези
пристанища с оглед да отговорят на действащите стандарти и изисквания по
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отношение предоставянето на услуги и управлението им.
Важно предимство за Североизточния и Северния централен район е
възможността за осъществяване на директна връзка река Дунав - Черно море по
направлението Варна-Русе, която дава предимство за комбинираните превози, като
навалява времето за пътуване с 2 дни, в сравнение с превоза изцяло с воден транспорт.
В този контекст, развитието и модернизацията на пътната и жп инфраструктура по
направлението Варна–Русе, както и развитието и модернизацията на терминалите за
интермодални превози в двете пристанища, следва да е сред приоритетите на
регионалната и транспортната политика на страната.
Само четири от българските райони на ниво NUTS 2 имат достъп до воден
транспорт, поради географското си разположение - Северозападен, Северен
централен, Североизточен и Югоизточен район. Пристанищата в посочените
райони практически предоставят услуги на бизнеса в районите, които нямат пряк
достъп до речен и морски транспорт. В този контекст е особено важно развитието и
доброто

експлоатационно

състояние

на

сухоземната

инфраструктура

-

автомагистрали, пътища І клас и главни железопътни линии, която има
довеждащи функции за товарите в пристанищата. Важно значение има и
регионалната пътна мрежа ІІ и ІІІ клас, която осигурява директния достъп на
местните икономически субекти до пристанищата.

Енергийна инфраструктура
Конкурентноспособната

енергетика

е

фактор

за

развитие

на

конкурентноспособна икономика и в това отношение потенциалът на България е
голям. Енергийната инфраструктура в страната е добре развита и районите на ниво
NUTS 2 не се нуждаят от специална подкрепа. Всички населени места в страната са
електроснабдени и практически не съществуват проблеми с електроснабдяването в
регионален план.
В процеса на присъединяването си към ЕС, България пое ангажименти за
затваряне на четири от блоковете на АЕЦ Козлодуй. Тези блокове вече не произвеждат
електроенергия и в тази връзка възникват проблеми, свързани със заетостта и
икономическото развитие на Северозападния район.
Достъпът до екологично чисти и надеждни енергийни източници на
конкурентни цени е важен фактор за конкурентоспособността на регионите.
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Първичното производство на енергия обаче не може да задоволи потреблението на
повечето страни членки на ЕС и голяма част от тях

внасят повече от 80% от

потребяваното количество енергия. България е силно енергийно зависима, защото
внася повече от 70 % от първичните си енергийни ресурси. Като основни източници на
енергия се разчита предимно на вносни руски горива - петрол, природен газ,
качествени въглища и ядрено гориво.
С цел

да бъде намалена зависимостта от внос на енергийни ресурси и

същевременно да бъде намалено вредното въздействие от енергопреобразователните
процеси върху околната среда и климатичните промени, като основна цел на
енергийната стратегия на страната, се определя рационалното използване на местните
енергийни ресурси. Значим местен енергиен ресурс за България са нискокачествените
лигнитни въглища.
Значителен потенциал за подобряване сигурността на енергоснабдяването
представлява увеличаването на транзита на руски и азиатски ресурси (природен газ,
петрол) на запад и юг, както и възможността за разнообразяване на източниците и
доставчиците на енергоресурси, на база на използването на възловото географско
положение на България. Ако в бъдеще се изградят газопроводи от Централна Азия до
България (и към Централна Европа), страната ни може се превърне в част от
алтернативен коридор Изток - Запад, който да диверсифицира източниците на
природен газ на страната и на Западна Европа.
По отношение на консумация на енергия България се нарежда на 17-то място в
ЕС-27. С оглед на това като важна задача за България се извежда решаването на
проблемите свързани със:
•

подобряване на енергийните разходи чрез повишаване на енергийната

ефективност в публичния и частния сектор;
•

въвеждане на нови технологии

в производствения сектор, изискващи

намалена консумация на енергия;
•

повишаване делът на ВЕИ при крайното потребление на електроенергия;

Предизвикателствата, пред които страната е изправена в областта на
енергетиката, са свързани с измененията в климата, опасността от повишаване на
цените на енергията и ограничените възможности за нови енергийни източници,
нарастващите регионални различия в степента на развитие и ускорената регионална
интеграция в условията на глобална икономическа конкуренция. Привличането на
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необходимите инвестиции за обновяване и модернизиране на производствените
мощности и изграждането на нови с оглед на ангажиментите, поети в рамките на
Протокола от Киото, остава основен въпрос. Приоритет на енергийната стратегия
следва да е стимулирането на инвестициите за оптимално оползотворяване на
възобновяемите енергийни източници и за въвеждане на екологосъобразни
технологии за модернизация на съществуващите и изграждане на нови
електроенергийни мощности.
Възобновяеми енергийни източници
България води последователна политика за поощряване производството и
потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Със Закона за
енергетиката и Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата (ЗВАЕИБ) се въвеждат напълно изискванията на директива 2001/77 на
ЕС, както и регламентираните насърчителни механизми за всички производители на
електрическа енергия от ВЕИ.
Възможности за използване на възобновяеми енергийни източници съществуват
във всички райони от ниво 2, като най-благоприятни са в Североизточен, Южен
централен и Югозападен райони.
За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се
използват водна, вятърна и слънчева енергия. През 2010 г. е произведено най-голямото
количество електрическа енергия от ВЕИ, което възлиза на 5 509 GWh и се дължи на
увеличеното производство от всички централи на ВЕИ.
Делът на централите на ВЕИ е 12,2% от брутното производство на електрическа
енергия в страната. През изминалата година е реализирано и най-голямото
производство на електрическа енергия от ВЕЦ в последното десетилетие – 4 790 GWh,
което представлява 10,6% от брутното производство на електрическа енергия в
страната (45 172 GWh). През 2010 г. производството на електрическа енергия от ВЕЦ
остава доминиращо, но в сравнение с предходните години делът на този вид централи
намалява до 72%, като през 2009 г. той е бил 77%. Основната причина за тази промяна
е въвеждането на нови вятърни генератори, чието производство през 2010 г.
представлява 12,5% от производството на електрическа енергия от фотоволтаичните
централи,, които са увеличили своето производство близо пет пъти (от 3,3 GWh през
2009 г. до 14,9 GWh).
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Потреблението на биодизел през 2009 г. нараства в сравнение с това от 2008 г.,
но все още недостатъчно за постигане на националната индикативна цел. Потребените
количества биодизел през 2010 г. са в размер на 38 911,13 t от внос. В смес с дизелови
горива от нефтен произход са реализирани 30 359, 73 t, в т.ч. 730,43 t от внос.
Производството на биодизел през 2010 г. е 18 913 t, като от тях са потребени в
страната 17 855 t, останалите количества са изнесени.
За постигането на задължителната национална цел на Република България за
16% общ дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление
на енергия, включително 10% дял на енергията от възобновяеми източници в
транспорта, е разработен Национален план за действие за енергията от възобновяеми
източници (НПДЕВИ), който обхваща периода 2010-2020 г.
По отношение на производството на електрическа енергия от ВЕИ се очаква
през 2020 г. то да достигне 7 537 GWh, като основно за това ще бъдат използвани
водната и вятърната енергия. Оптималното използване на енергийните ресурси,
предоставени от възобновяеми енергийни източници е средство за достигане на
устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху
околната среда от дейностите в енергийния сектор.
Доминиращият

възобновяем

източник,

използван

за

производство

на

електрическа енергия, е водната енергия. Във водноелектрически централи е
произведена 93.5 % от електрическата енергия от ВЕИ в страната. Счита се, че
значителна част от потенциала за изграждане на големи водноелектрически централи
(ВЕЦ) е изчерпан и към настоящия момент се изграждат предимно малки ВЕЦ
(МВЕЦ) с инсталирана мощност под 1 MW. През 2009 г. са въведени в експлоатация
15 бр. МВЕЦ с обща инсталирана мощност 13 MW.
Производството на електрическа енергия от вятърни електрически централи
(ВтЕЦ) продължава да нараства, но все още делът му е относително малък и е 6.4 % от
произведената електрическа енергия от ВЕИ в страната
Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на
електроенергия с вятърни генераторни системи на специфични по разположение
местности. Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра
показват, че в страната съществуват обективни възможности за развитието на
ветроенергетиката. Най-голям потенциал за изграждане на ветро-генераторни
паркове съществува по Черноморското крайбрежие и в планините над 1000 метра
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

82

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

надморска височина и Добруджа.
Калиакра Уинд Пауър АД e първият проект за ветро-генераторен парк, който се
реализира

в

България.

През

2009

г.

са

изградени

и

присъединени

към

електроенергийната система на страната 221 MW вятърни мощности, като от края на
изтеклата година е в експлоатация и най-големия вятърен парк в страната – “Свети
Никола”, с инсталирана мощност от 156 MW.
Слънчевата енергия може да се използва за ефективно производство на
електричество главно в Югозападния и Югоизточния райони, където наличният ресурс
е 4.25kWh/m2/дневно или 1550kWh/m2/годишно. За тези райони производството на
електричество за задоволяването на собствени нужди изглежда по-обещаващо, тъй
като потенциалът не е достатъчно голям, за да оправдава свързване към националната
електропреносна мрежа .
Основните потребители на слънчева енергия у нас са системи за топла вода в
жилищни, обществени и стопански обекти. Слънчевото отопление е конкурентно в
сравнение

с

нагряването

на

вода

чрез

електричество.

Изграждането на

фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) започна след определянето на
преференциална цена от ДКЕВР в края на 2006 г. От 2007 до 2009г. инсталираната
мощност е нараснала от 0.03 MW на 5.7 MW. Като цяло делът на електроенергията от
ФЕЦ остава минимален – 0,1% от общата ел.енергия, произведена от ВЕИ през 2009 г.
Инвеститорският интерес към изграждане на вятърни и фотоволтаични
електрически централи е значителен и по данни от Националната електрическа
компания и електроразпределителните дружества в страната са подадени искания за
присъединяване за около 14 000 МW, но сключените предварителни договори за
присъединяване и реалистично очакваните нови мощности, които ще бъдат въведени в
близко бъдеще, не надхвърлят 2 000 MW.
Комбинираното производство на енергия (когенерация) също се насърчава от
ЗВАЕИБ. В страната са в експлоатация и две малки централи за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз. Произведената от тях
електрическа енергия е 1.9 GWh.
Потенциалът от геотермална енергия не е достатъчен за производство на
електроенергия, но може да се използва за отопление.
Въведените

със

ЗВАЕИБ

редица

насърчения

за

производството

на

електроенергия от възобновяеми източници заедно с други фактори доведе до засилен
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инвеститорски интерес към производството на възобновяема енергия, но в същото
време породи и някои проблеми, които представляват пречка към развитието на
сектора, най-основните от които са:
•

Заявяване на прекалено много инвестиционни намерения за вятърни и

соларни паркове, непосилни за енергийната система;
•

Случаи на изграждане на ВЕИ проекти в чувствителни екологични зони с

неспазени процедури по издаване на екологични оценки;
•

Предвиждания за изграждане на вятърни и фотоволтаични централи

върху земеделски земи, което налага необходимостта от промяна в статута и
предназначението им за неземеделски нужди и невъзможност за по нататъшното им
използване за селскостопански дейности;
•

Голяма част от потенциалните инвеститори, които подават заявления за

проучване нямат сериозни инвестиционни намерения или не са достатъчно финансово
и технически подготвени за реализирането на тези проекти. Едва 10-15% от заявените
проекти са активни и действително се работи по тяхната реализация.
В тези условия е необходимо развитието на възобновяемата енергия да бъде
съобразено със сигурността на електроенергийната система и нейното управление,
опазването на биологичното разнообразие, защитените територии и защитени зони,
съхраняването на земеделската земя. Необходимо е оптимизиране на действащите
правила и подходи за постигане на устойчиво развитие на ВЕИ-сектора.
1.3.11.Енергийна ефективност
Ефективното използване на енергията, насърчаването на пестенето на енергия и
въвеждането

на

предизвикателства

енергоспестяващи
на

развитието

за

технологии
българските

са

сред

региони.

най-сериозните
Намаляването

на

енергийната ефективност на икономиката е част и от дейностите, свързани с
изпълнението на задълженията на България по прилагането на Рамковата конвенцията
на ООН за борба с изменението на климата.
Един от ключовите индикатори за конкурентноспособността на икономиката е
нейната енергийна интензивност, измерена чрез количеството нефтен еквивалент,
необходимо за производството на продукция, равняваща се на 1000 евро от БВП.
Устойчивият икономически растеж през последните години е съпроводен с
тенденция на намаляване на енергийната интензивност. За периода 1999 -2007 г. БВП
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нараства средногодишно с 5,3%, докато брутното вътрешно потребление на енергия
нараства с 1,4%, а на електрическа енергия – с 0,9%. Като резултат енергийната
интензивност на единица БВП намалява с 25,4%.
Въпреки

тази

положителна

тенденция

енергийната

интензивност

на

националния БВП е с 89% по-висока от средната за ЕС (измерена чрез брутно
вътрешно потребление на енергия за единица БВП и при отчитане на паритета на
покупателната способност) – 302 toe/€05 (тона нефтен еквивалент на единица брутен
вътрешен продукт, изразен в милиони евро по съпоставими цени от 2005 г. ) спрямо
160 toe/€05 в ЕС. Значително по-ниски- 42,6%, са различията между националния и
европейския показател, измерван чрез крайното енергийно потребление. Това е
индикатор за неефективно използване на първичните енергийни ресурси, което се
потвърждава и от съотношението между получената енергия и вложените ресурси.
Това съотношение за националния енергиен баланс е 49%, а за Европа – 64%. За
сравнение това различие от 15 пункта показва, че в България се изразходват годишно 3
млн.toe повече енергийни ресурси, представляващи 900 млн. евро повече разходи за
енергия годишно
При така констатираните съществени различия не може да се очаква, че
българската енергетика и икономика ни като цяло могат да бъдат успешно
позиционирани на европейския пазар без значителни усилия в сферата на енергийната
ефективност – както при преобразуването (производство и транспортиране), така и при
потреблението на енергия.
През 2009 г. глобалната икономическа криза засегна икономика на България,
когато беше отчетен спад на брутния вътрешен продукт от около 5% в сравнение с
2008 г. до 40,7 млрд.лева.Така за целия период от 2000 г. до 2009 г. общият ръст БВП е
50%. По сектори на икономиката за разглеждания период:
•

Добавената стойност на сектор „Индустрия” нараства от 6,2 до 9,5
млрд.лв., или общ ръст от 53%;

•

Добавената стойност на сектор „Услуги” отбелязва ръст от 61%, от 14,5
до 23,4 млрд.лв.;

•

Паричното потребление на домакинствата също се увеличава значително,
с 47%.

Първичното енергийно потребление намалява до по абсолютна стойност от
19 218 ktoe през 2000 г. до 17 482 ktoe през 2009 г. Крайното енергийно потребление
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през 2009 г. е 8 475 ktoe, което е незначителен ръст в сравнение с потреблението от
8436 ktoe през 2000 г.
От 2009 г. транспортът е вече секторът с най-голямо енергийно потребление,
като измести от първото място индустрията. Делът на сектора в крайното енергийно
потребление нарасна от 21,8% до 32,7% за същия период. 97% от нефтопродуктите,
потребявани в транспорта се внасят в България.
Делът на индустрията в крайното енергийно потребление намалява от 41% през
2000 г. до 28,6% през 2009 г. и секторът отстъпи първото място на транспорта.
Потреблението на енергия, през периода, намалява от 3,5 до 2,4 млн. toe, като особено
голям е спадът на потреблението през кризисната 2009 г.
Домакинствата

са

третият

по

значение

потребител

на

енергия

като

потреблението им остава практически постоянно – около 2,1-2,2 млн. toe годишно.
Постоянен остава и делът на сектора, около 25-26% от крайното енергийно
потребление.
За разлика от домакинствата потреблението в сектора на услугите нараства с
близо 45%, а делът на сектора се увеличава от 8% до 11%.
Енергийната интензивност на икономиката като цяло и на секторите създаващи
добавена стойност, е основен индикатор за нивото на енергийна ефективност.
Крайната енергийна интензивност, която е главния индикатор за ефективността
на използване на енергията при крайните консуматори, намалява с над 5% средно
годишно. Малко по-бързото намаляване на първичната енергийна интензивност
показва подобряване на ефективността и при трансформацията, преноса и
разпределение на енергията.
Българската икономика се нуждае от широко въвеждане на енергийно
ефективни производствени технологии, които не само да доведат до намаляване
разхода на енергийни ресурси, но и да рефлектират положително върху
формирането на цената на крайния икономически продукт, като му осигурят подобра пазарна позиция.
Съгласно Стратегия Европа 2020 на ЕС енергийната ефективност за ЕС-27
средно следва да се повиши с 20% до 2020 г. Съответната консистентна национална
цел, заложена в Националната програма за реформи на България, е повишаване на
енергийната ефективност на страната с 25% към 2020 г.
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Съгласно Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност, при крайното
потребление и енергийните услуги всички страни – членки на Европейския съюз
следва да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането
на Директивата (2016 г.), в размер на 9% от осреднената стойност на крайното
енергийно потребление за периода 2001-2005 г (или 7291 GWh/год.). Въз основа на
Директивата и на Националната дългосрочна програма за енергийна ефективност до
2015 г. е разработен и приет първият Национален план за действие по енергийна
ефективност (ПНПДЕЕ). Той е първият от трите национални плана за действие по
енергийна ефективност. ПНПДЕЕ обхваща периода 2008 – 2010 г. и формулира
междинна индикативна цел за този период от 3 % спестяване на горива и енергии от
осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за
периода 2001-2005 година (или 2430 GWh/год.).
Според данни от отчета за изпълнението на ПНПДЕЕ от юни 2009 г. на
Агенцията по енергийна ефективност, общият ефект от постигнатите спестявания в
резултат на приложени мерки по предварителни оценки възлиза на 1355,7 GWh/год.,
което се равнява на около 55 % от междинната индикативна стойност за 2010 г.
Очакваното общо енергоспестяване до 2010 г. само от мерките, за които има
предварителна оценка е 2396,6 GWh/год, и е почти равно на междинната индикативна
цел от 2430 GWh спестени горива и енергии до края на 2010 година. Трябва да се
отчетат следните основни тенденции в състоянието на енергийната ефективност в
страната:
¾ Потенциалът за реализиране на енергоспестяващи мерки с кратък срок на
възвръщаемост в индустрията е до голяма степен изчерпан;
¾ През следващите години делът на енергоспестяващите мерки със среден и дори
дълъг срок на възвръщаемост ще нараства. Потенциалът за енергийни спестявания от
тези мерки е висок, но финансовите възможности на българските фирми и домакинства
за изпълнението им все още са ограничени;
¾ Структурните промени в икономиката като цяло, както и в секторите
допринасящи за понижаване на енергийната интензивност (например, нарастване дела
на сектор „Услуги” в БВП), са завършени до голяма степен;
¾ Бързо повишаване на енергийната ефективност във всички сектори на
българската икономика може да се постигне с внедряване на съвременни технологии и
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съоръжения. От друга страна все още цените на съвременните енергийно-ефективни
уреди са сравнително високи и това води до дълги срокове на откупуване.
Следва да се отбележи, че изпълнението на ПНПДЕЕ и постигането на
националните индикативни цели за енергийни спестявания зависят до голяма степен от
следните дейности:


Стриктно да бъдат изпълнявани мерките и дейностите, предвидени в
Националния план за действие по енергийна ефективност;



Всички задължени организации да предприемат необходимите мерки, за да
изпълняват заложените в ПНПДЕЕ дейности, за които са отговорни;



Всички

задължени

организации

своевременно

да предоставят

в АЕЕ

необходимата информация с цел оценката и отчитането на енергийните
спестявания:


Да бъдат изпълнени всички мерки, предписани в задължителните обследвания в
сгради и промишлени системи, в предвидения от ЗЕЕ срок;



Да бъдат поощрени търговците на енергия да предоставят енергоефективни
услуги на своите крайни клиенти;



Да се осигури достъп до източници на облекчено финансиране на фирмите
предоставящи енергоефективни услуги;



Да се създаде необходимата система за мониторинг и контрол по изпълнение на
приетата национална индикативна цел.
Газификация
Съществуват ясно изразени регионални различия в достъпа до устойчиви,

ефективни енергийни източници и по-специално до възможностите за използване на
природния газ като алтернатива за повишаване на регионалната конкурентноспособност и качество на живот. Добре развитата газопреносна мрежа в страната е
изградена с цел осигуряване на природен газ за големите промишлени центрове (в
които част от предприятията- консуматори вече не функционират), както и за
транзитен пренос на газ към съседни страни. В същото време изграждането на
газоразпределителни мрежи и газификацията на домакинствата за най-пълно
използване на предимствата на директната употреба на природния газ все още е на
начален етап. В това отношение България изостава значително спрямо страните от ЕС.
Докато в европейските страни газоразпределителните мрежи обхващат повече от 80%
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от общините, природният газ в България е достъпен на територията на около 35-40
общини, което представлява само 15% от общия брой на общините в страната. Около
3% от домакинствата са газифицирани, докато средното равнище за страните от ЕС е
повече от 55%.
България е разделена на 5 газоразпределителни района с определени територии
за изграждане на газоразпределителни мрежи. Важно е да се отбележи, че на този етап
тези райони не включват общините, които са по-отдалечени от главните газопреносни
тръбопроводи и основните им разпределителни разклонения. Осигуряването на достъп
до перспективен и ефективен енергиен източник за промишлеността, домакинствата и
обществените сгради в общините, които не са включени в списъка на определените
територии за газоразпределение (газоразпределителните райони), е важно условие за
подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и
конкурентоспособността.
Газоразпределителните разклонения на газопреносната мрежа към град София и
градските ареали на всички големи градове са изградени и в тези райони има
възможност за газификация на промишлеността, домакинствата и обществените
сгради. Последните тенденции в икономическото развитие и особено тенденцията на
териториално разрастване на град София и големите градове разкрива възможности за
развитие на газификация главно в периферните градски зони, които не са покрити от
функциониращите отоплителни мрежи, но разполагат с капацитет за развитие, в т.ч. на
нови и обновяващи се индустриални зони.
Градските ареали на средноголемите градове имат най-добри перспективи за
развитие на газопреносни мрежи, тъй като три четвърти от тях попадат в границите на
определените територии за газоразпределение и вече имат изградени разклонения на
газопреносната система към своята територия. Извън определените територии за
газоразпределение остават агломерационните ареали на Видин, Карлово, Кърджали,
Свищов, Силистра и Смолян; въпреки това, съществуват възможности за достъп до
газопреносната мрежа чрез удължаване на вече изградените разклонения или чрез
изграждане на нови разклонения към тяхната територия. В останалата част от страната
40% от общините попадат в границите на определените зони за газоразпределение, но
само около 10% от тях имат изградени газопроводни разклонения от газопреносната
система, тъй като отсъствието на големи населени места в региона прави тяхната
газификация непривлекателна за частните инвеститори.
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Телекомуникации и информационни технологии
Степента на цифровизация на фиксираните телефонни постове в страната по
данни на БТК АД през 2009 г. възлиза на 90,6% от активните постове, а през 2010 г. с
цифровизацията на още 150 000 аналогови поста процентът на цифровото покритие
достига 97,2%.
Установената през последните години тенденция на намаление на броя на
фиксираните телефонни постове в България продължава. Стойността на показателите
фиксирана телефонна плътност по население и домакинства също продължават да
намаляват, като средното понижение в стойността на показателя „фиксирана
телефонна плътност по население” след 2011 год. е около един пункт на година.
Съответно показателят, изчислен на база домакинства бележи по-значимо намаление –
с 4 пункта годишно (от 66% на 62%). За сравнение през 2008 г. средно в 27-те държави
членки на ЕС показателят „фиксирана телефонна плътност”, изчислен на база
население отчита спад от 5 пункта и достига 40%.
Общите приходи от предоставяне на мобилни услуги в страната продължават да
нарастват и заемат около 63 от общия обем на пазара на електронни съобщения у нас.
Намаляващият темп на растеж на броя потребители, както и достигната значителна
степен на проникване на мобилни услуги на пазара, са ясен знак за високата степен на
насищане на пазара и навлизането му на етапа на зрялост в рамките на продуктовия
жизнен цикъл.
При показателя „мобилна телефонна плътност” в страната се наблюдава
непрекъсната тенденция на увеличение и стойността му достига 138% от населението
на страната през 2008 г., което означава, че расте броят на потребителите, използващи
повече от една SIM карта. По показателя мобилна телефонна плътност България
вече изпреварва голяма част от държавите-членки на ЕС. Същевременно обаче
темпът на нарастване на мобилната плътност в България през 2008 г. спрямо 2007 г. се
забавя – отчетеното увеличение е много по-малко в сравнение с това за 2007 г. спрямо
2006 г.
Въпреки нарасналата през последните години популярност на мобилните
телефонни услуги, следва да се отбележи, че една част от потребителите на фиксирани
телефонни услуги не са склонни да се откажат от тях. Запазването на фиксирания
достъп до голяма степен се дължи на възможностите, които той предоставя за ползване
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и на други услуги, различни от обществената телефонна услуга. За домашните
потребители това са пакетните услуги или ползването на DSL достъп, а за бизнес
потребителите – услугите за пренос на данни, достъп до Интернет и възможността за
ползване на учрежденски телефонни централи.
По отношение дела на домакинствата в страните от ЕС-27, използващи интернет
през периода 2004-2010 г., се наблюдава тенденция на постоянно нарастване, като найнапреднали са Холандия-91%, Люксембург-90%, Швеция-88%, Дания-86%, Германия82%, Финландия-81%, Обединеното кралство-80%, при средни данни за ЕС-27 – 70% и
ЕС-15 – 73%. Въпреки, че България също следва общата европейска тенденция на
нарастване, страната е на последно място в ЕС-27 с достъп едва на 33% от
домакинствата до Интернет (значително под средната стойност за ЕС-27). Ниски са
стойностите и за Румъния – съответно по 42%. В регионален аспект в страната се
откроява Югозападният район с 44% дял на домакинствата с достъп до интернет, а
останалите пет района са със стойности между 26% и 33%.
Делът на лицата, редовно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж в
седмицата) без значение от местоположението си или от вида на интернет достъп в
страните членки на ЕС през периода 2004-20010 г. също непрекъснато расте и достига
42% за страната за 2010 г. при средно за ЕС-27 – 65%. И тук се наблюдават различия
по региони, като отново Югозападният район е на първо място с 55%, а делът на
останалите пет района е в границите от 35% до 40%.
Анализирайки данните на Евростат по отношение делът на лицата, които никога
не са използвали интернет през периода 2005-2010 г., се констатира непрекъснатото му
намаляване. Средно за ЕС-27 стойността за 2010 г. възлиза на 26%, като с най-ниски
стойности са Швеция, Холандия, Люксембург и Дания, а с най-високи – Румъния-57%,
Гърция с 52% и България с 51 %. В разпределението по райони от ниво 2 в страната на
лицата, които никога не са използвали компютър, с най-нисък дял се откроява
Югозападният район с 37%, а с най-висока стойност са Северозападен-54% и Южен
централен район-55%.
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Графика 4.Относителен дял на домакинствата с достъп до Интернет през 2010 г. в %

Източник: ЕВРОСТАТ
Широколентовият достъп се смята за един от основните инструменти за
подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Достъпът
до високоскоростен интернет посредством широколентова свързаност открива
сериозни възможности за растеж - на БВП, на заетостта, на конкурентоспособността на
националните и регионалните икономики за подобряване качеството на живот.
Разпространението на широколентовия достъп позволява и прави лесно достъпни
икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните
технологии (ИКТ), свързани и с възможността им за преодоляване на настоящата
икономическа криза.
Широколентовият пазар в ЕС се развива с ускорени темпове, което превръща
някои европейски държави в световни лидери в тази област.
Съществуват значителни разлики в предоставянето и използването на
електронни услуги и във високоскоростния качествен достъп до интернет между
държавите-членки, както по отношение отделните региони в тези държави, така и
между самите държави-членки. В ЕС-27 средно степента на проникване на
широколентовия достъп за 2010 г. е 25,7% спрямо 23,9% за предходната 2009 г. В найуспешно представящите се държави – Дания (38,2%) и Холандия (38,4%),
приблизително една трета или повече от една трета от населението разполага с
широколентов достъп. Непосредствено след тези държави се нареждат Швеция и
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Генрмания, които държат стойности над 30% по този показател. България е на
последно място по този показател с почти два пъти по-ниска стойност от средната за
ЕС-27 - 13,9%, като в селските райони широколентов достъп на практика липсва.
Нарастването в степента на проникване на широколентови услуги в страната спрямо
предходната 2009 г. е с 2%. На почти същото ниво като България са Румъния (13,7%),
Полша (14,9%) и Словакия (15,5%). Разликите между най-добре представящите се
държави-членки и тези в дъното на класацията постепенно намалява от 25,8 процентни
пункта през 2009 г. до 24,5 процентни пункта през 2010 г.
Най-широко

разпространената

технология

за

реализирането

на

широколентовите връзки в ЕС е xDSL- 79,4%, като в осем от държавите членки на ЕС
се използва основно друг вид (различен от DSL) за достъп до широколентов Интернет.
С 30%-тен дял, xDSL технологията е най-малко популярна в България, сравнено със
страните от ЕС, като по този показател изпреварваме единствено Румъния. Абонатите
на ADSL услуги към 31.12.2008 г. в страната представляват 30% от всички абонати на
широколентов достъп в България, като нарастването им в абсолютна стойност за
едногодишен период е 50%. Съгласно 14-тия доклад на ЕК за развитието на единния
европейски пазар на електронни съобщения (COM(2009) 140 final) останалите
разпространени в страната технологии за широколентов достъп са LAN и RLAN
(53,9% от широколентовите линии), кабелен достъп (13,2%). Технологията WiMax е
сравнително нова за нашия пазар (WiMax услуги на българския пазар се предлагат от
края на 2007 г.) и все още има малък процентен дял (по-малко от 1%) от общия брой
абонати. Увеличават се потребителите на оптичен интернет (FTTx), като се очаква
техният дял да нараства. Сравнително ниският процент на популярност на хDSL у нас,
предлаган от Българска телекомуникационна компания АД в сравнение с държавитечленки на ЕС е свързан с късното навлизане на хDSL услугите на пазара и сериозната
конкуренция на LAN мрежите, които предлагат добро съотношение между скорост и
цена.
Въпреки негативната моментна картина, пазарните тенденции показват
запазване потенциала на страната ни за достигане на средните стойности в ЕС по
тези показатели в следващите няколко години. По показателя предоставяне на
фиксирани широколентови линии със скорост над 10 Mbps, България е сред водещите
държави-членки на ЕС съгласно данните от 14-тия доклад на ЕК за развитието на
единния европейски пазар на електронни съобщения (COM(2009) 140 final), като
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приблизително 50% от всички фиксирани широколентови линии у нас попадат в тази
група. В голяма част от държавите-членки на ЕС делът на тези високоскоростни връзки
е доста малък или подобни скорости не се предлагат, което показва, че българските
потребители получават услуги с качество над средното за ЕС.
Предоставянето на широколентови услуги от икономическа гледна точка е
по-рентабилно да се развива в гъстонаселените райони. Поради тази причина
определени райони от страната (включително и крайноотдалечените) попадат в
т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в
неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до
информация и електронни услуги (в 3997 населени места в страната няма нито
един интернет доставчик). В средно и слабо населените места и селски райони
ниската степен на широколентов достъп поради малкия пазар и високата стойност на
услугите не позволява на местния бизнес да постигне равна конкурентоспособност с
подобен бизнес в големите градове. Други социално-икономически фактори, които
допринасят за ниските равнища на разпространение на широколентовия достъп, са
ниски на населението, недостатъчна образованост, липса на достъп до нови
технологии, ниско качество на услугите, ниска информираност или застаряващо
население. За преодоляване на тези различия е необходимо да се предприемат
различни мерки, например: в среднонаселените места е целесъобразно осигуряване на
широколентова свързаност за нуждите на държавни ведомства и обществени
институции като кметства, читалища, училища и др., създаване на свободни безжични
зони около обществени сгради и институции, изграждане на местни комуникационни
възли, свързани с високоскоростни линии към национални опорни мрежи и др. В слабо
населените места и селски райони е целесъобразно изграждане на обществени
компютърни зали и на безжични зони около тях и др.
Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предлагат нови
възможности за фирмите и регионите и са важен фактор за регионална
конкурентоспособност, влияещ върху скоростта на промените в регионите и
териториалното разпределение на икономическата активност. От гледна точка на
сближаването,

ИКТ

предлагат

важна

възможност

за

намаляване

на

"препятствията от разстоянието" и проблемите на отдалечеността, характерни за
много периферни райони.
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ЕВРОСТАТ отчита за 2009 г. 2,5% дял на разходите за внедряване на
информационно-комуникационни технологии от БВП средно за ЕС-27. С най-големи
инвестиции за ИКТ са Обединеното кралство-4,2%, Швеция-3,6%, Финландия-3,3%,
Холандия и Дания с 2,9%. Разходите на България за ИКТ през 2009 г. са 1,1% от БВП и
са по-малко от средните в ЕС-27 и от тези в други страни в Източна Европа като
Естония, Полша, Словакия, Унгария, Словения, Латвия и Румъния. Единствено Гърция
е след нас по този показател със стойност от 1,0%. Отчитайки факта, че БВП на
българските региони е малък в сравнение със средния за регионите на ЕС, разходите,
които правим за въвеждане на ИКТ могат да се оценят като извънредно недостатъчни.
Графика 5. Разходи за информационно-комуникационни технологии като дял от БВП за
2009 г.

Разходи за информационно-комуникационни технологии като дял
от БВП за 2009 г.

Обединеното
Швеция
Финландия
Холандия
Дания
Германия
ЕС-15
Ирландия
Люксембург
Франция
ЕС-27
Белгия
Чехия
Португалия
Австрия
Словакия
Полша
Унгария
Словения
Испания
Естония
Италия
Латвия
Литва
Румъния
България
Гърция
Кипър
Малта

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Източник: ЕВРОСТАТ
Налице е риск българските райони да останат „информационно откъснати” от
останалите региони в ЕС и да се изправят пред невъзможност за осъществяване на
сътрудничество в икономическата и социалната сфера с други региони в ЕС, където
информационно-комуникационните технологии са развити над средните нива за ЕС-27.
По отношение делът на лицата, използвали интернет за връзка с публичните
власти, страната ни се нарежда в златната среда в ЕС-27 за 2010 г. със стойност от 44%
при средно за ЕС-27 – 52%. Значително по-нисък е процентът на Румъния-19%.
Същевременно обаче на годишна база спрямо 2009 г. нарастването е с повече от 20%.
През периода 2004-2009 г. се забелязва възходяща тенденция също и по
отношение показателя дял на предприятията, които използват интернет за връзка с
публичните власти в страната, като стойността му достига 65% през 2009 г. В България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

95

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

показателя е 56%, като последна е Румъния със стойност от 41%. Първите места заемат
Финландия (89%), Литва(86%), Дания (85%).
От посочените данни става ясно, че в България все още не е създадена
информационна среда, която да стимулира въвеждането на информационнокомуникационни технологии в бизнес сектора и услугите за частния и публичния
сектор. Ако тази тенденция се запази в следващите години българските граждани
и българският бизнес не биха могли да имат достъп до модерни административни
услуги, предоставяни по електронен път.
Необходимо е да се разшири достъпът до и използването на мрежите и
услугите на ИКТ, предвид нарастващата роля на информацията, особено в помалките градове и селата, където обществените места за достъп до информация са
единствената възможност за много потребители, но броят им все още е твърде
ограничен. Осигуряването на условия за разширяване на проникването на ИКТ извън
големите градове ще създаде възможности за по-широк достъп до услуги и
информация за населението и бизнеса от периферните територии и ще спомогне за
преодоляване

на

регионалните

различия

в

достъпа

до

електронни

услуги.

Изграждането на обществени информационни системи и гарантираното предлагане на
Интернет услуги за целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за
хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното общество.
Основната цел е развиването на информационно-технологични услуги, които да
улеснят достъпа до информация и образование (компютърно, езиково, бизнес и т.н.),
електронната търговия, услугите на електронното правителство, във връзка със
събиране на данни и съхранение на информацията, свързана с развитието на
съответната местна общност.

Bодоснабдителна и канализационна инфраструктура
България има добре развита водоснабдителна система, която осигурява вода на
5031 населени места, като обхваща 99% от населението на страната (2009 г.).
Вътрешнорегионалните различия в дела на водоснабденото население са незначителни
– от 99,9% за Североизточния район до 97,6% за Южен централен район.
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През 2009 г. общото количество на доставената до потребителите вода е 385,21
млн.куб.м., като 375,92 млн.куб.м. е питейна вода. За сравнение през 2000 г. то е 468
млн.куб.м., 446 млн.куб.м. от които са питейна.
В страната потреблението на вода остава сравнително ниско. През периода
2000-2009 г. използваната вода от домакинствата от обществено водоснабдяване
варира между 90 и 100 л/ч/ден ( през 2009 г. е 99 л/ч/ден ), което като количество е
значително по-малко в сравнение със средните данни за ЕС-27. В същото време,
количеството добита вода е почти двойно по-голямо в сравнение с други страни, което
показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо
се до голяма степен на амортизацията на водопреносната мрежа, която на места се
нуждае от цялостна подмяна. В последните години загубите на вода при преноса до
крайните потребители са средно около 60% от постъпилите води (за 2008 г. 61,1%). С
оглед намаляването загубите на вода е необходимо да се реконструират магистралните
водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. Въпреки високата степен на
изграденост на системите за водоснабдяване на населените места, повечето от тях (над
88%) са построени в периода 1960 -1980 г., при което са използвани азбестоциментови
и стоманени тръби. Тази тяхна характеристика ги прави остарели от технологична
гледна точка. Те са физически силно амортизирани, което води до високо ниво на
повреди, ниска ефективност на водоподаването и високи нива на загуби на питейна
вода.
Таблица 22. Дял на населението с обществено водоснабдяване и канализация, пречиствателни
станции за отпадъчни води и режим на водоснабдяването в районите от ниво 2 (%)
Други
пречиствател
ни станции за
отпадъчни
води

2006 г.

2008 г.

2009 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

Обществена
канализация

2009 г.

Селищни
пречиствателни
станции за
отпадъчни води

2008 г.

Население на режим
на водоснабдяване

2006 г.

Райони
от ниво 2

Обществено
водоснабдяване

Общо за страната

98,9

99,0

99,0

3,8

4,6

3,3

41,2

43,8

45,2

0,1

0,1

0,1

69,4

70,0

70,4

Северозападен

99,1

99,2

99,2

1,5

6,1

3,0

22,0

22,3

22,6

0,0

0,0

0,0

52,1

52,5

52,9

Северен централен

99,2

99,2

99,2

0,0

4,6

4,6

20,2

24,8

24,8

0,0

0,0

0,0

60,0

60,5

60,8

Североизточен

99,9

99,9

99,9

4,4

4,2

5,4

60,3

60,9

61,3

0,7

0,7

0,7

70,9

71,4

71,7

Югоизточен

99,7

99,7

99,7

14,0

3,5

3,4

36,7

38,0

38,9

0,0

0,0

0,0

65,9

66,5

67,4

Югозападен

98,3

99,0

99,0

2,8

4,5

2,6

66,5

67,4

71,0

0,1

0,1

0,1

85,8

86,2

86,5

Южен централен

97,6

97,6

97,6

1,1

5,1

2,3

22,5

29,0

29,3

0,0

0,0

0,0

65,0

65,4

65,7

Източник: НСИ
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Един от основните проблеми във водоснабдителния сектор за много
региони в страната е режима при водоподаването, дължащ се на вътрешни загуби
по разпределителните мрежи и липсата на съоръжения за съхранение и
складиране на вода. За 2009 г. 3,3% от населението на страната е с режим на
водоснабдяването. Като най-проблемни в това отношение са Североизточният район
(5,4%) и Северен централен район – 4,6%.
Наблюдават

се

големи

вътрешнорегионални

различия

в

дела

на

населението, обслужвано от канализационна мрежа. С най-голяма степен на
изграденост са канализационните мрежи в Югозападен район, където те обслужват
86,5% от населението на района, а с най-ниска степен в Северозападния район - 52.9%
при общо за страната 70,4%.
Агломерационният ареал на столицата има най-висока степен на изграденост на
канализационните мрежи в страната – 94,3%. По области тази стойност е най-голяма
във Варна – 84,4%, Благоевград 81,9%, Габрово– 81,7%, а най-нисък в Разград – 40,8%.
За сравнение, най-висок дял на обслуженото от канализационна мрежа
население през 2007 г. от страните членки на ЕС имат Малта (100%), Германия (97%),
Белгия (86%), Гърция (85%), а най-нисък – Румъния (43%), Словакия (58%), Полша
(60%), Литва (62%), Словения (63%).
По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и на
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) страната изостава, в
сравнение с водоснабдителните мрежи. През 2009 г. само 70,4% от населението в
страната е обхванато от канализационни мрежи, като 45,3% от него е обслужено с
пречиствателни станции за отпадни води.
По последни данни на НСИ за 2009 г. в страната съществуват 73 селищни
пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/. Най-висок е процентът на
населението, обслужвано от ПСОВ в Югозападния район (71%), а най- нисък – в
Северозападния район – 22,6% при средно за страната 45,2%. Най-висока степен на
пречистване е постигната в областите София, Варна, Бургас. В Черноморския регион
са изградени най-голям брой пречиствателни станции - област Варна (11) и област
Бургас - (10). В области като Видин, Кърджали, Русе, Силистра, Търговище и Хасково
няма изградени пречиствателни станции за отпадни води. Сред страните от ЕС през
2007 г. най-висока е степента на обслужване на населението с ПСОВ в Германия
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(95%), Гърция (85%), Чехия (75%) и Естония (74%), а най-ниска в Малта (13%),
Румъния (28%) и България (42%).
1.3.12. Опазване и подобряване на околната среда
Качеството на околната среда определя в голяма степен привлекателността на
територията за обитаване, за бизнес и туризъм. Целите за постигане на устойчиво
развитие на районите и общините в страната и отчитането на въздействието върху
компонентите на околната среда, като резултат от инвестиционната и антропогенната
дейност, са неразделна част от политиката за интегрирано регионално и местно
развитие.
Политиката за опазване и възстановяване на околната среда е свързана с
определени публични разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за
проучвания и оценки на качеството на средата. Разходите за опазване на околната
среда през 2008 г. са на обща стойност 1 685 584 хил.лв. Те са най-големи в
Югозападния район - 783 313 хил. лв., следван от Югоизточен и Южен централен
район, където са съответно 272 228 хил. лв. и 246 408 хил. лв.
Графика 6. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда, 2008 г.в хил.лв.
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Източник: НСИ

Графика 7. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението в България за
периода 2005 – 2007 г.
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Разходите за ДМА с екологично предназначение на човек от населението в
България представляват размера на средствата, изразходвани на човек от населението
за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На
национално ниво се включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на
ДМА, както и за мероприятия за околната среда извършени в държавата или
съответната териториална единица за даден период от време. Включват се разходи по
следните направления: за водните ресурси; за оборотно водоснабдяване; за опазване
на въздуха; за опазване на почвата и подпочвените води; за опазване на горите; за
опазване на биоразнообразието и защитените територии и защитените зони; за ловно и
рибностопански мероприятия;за третиране на отпадъците; за защита от шума; за
научно изследователска дейност; за просветна, образователна и друга подобна дейност;
за административна дейност; апаратура за мониторинг и контрол.

Графика 8. Разходи за опазване на околната среда на човек от населението (лева/човек), 2007 г.
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Качество на атмосферния въздух (КАВ)
Оценката на качеството на атмосферния въздух се извършва за основните
контролирани показатели – серни оксиди (SОx), азотни оксиди (NОx), неметанови
летливи органични съединения (NMVOC), амоняк (NH3), въглероден оксид (СО),
тежки метали (живак - Hg, кадмий – Cd, олово – Pb), полициклични ароматни
въглеводороди (РАH) диоксини и фурани (DIOX), полихлорирани бифенили (PCBs),
фини прахови частици (ФПЧ10) и някои др. специфични замърсители, съгласно Закона
за чистотата на атмосферния въздух.
През 2007 г. със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на министъра на околната
среда и водите е извършена промяна в районирането, като от 119 РОУКАВ
територията на страната е разделена на 6 района - агломерации за оценка и управление
на КАВ – Агломерация

Столична, Агломерация Пловдив, Агломерация Варна,

Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен, в рамките на които са определени
съответните зони/общини, в които се наблюдава превишаване на горните оценъчни
прагове (ГОП) и установените норми и са посочени конкретните замърсители, чиито
норми са нарушени. Съгласно изискванията на националното и европейското
законодателство, списъкът на районите подлежи на преразглеждане през тригодишен
период, поради което същият отново е актуализиран и утвърден със Заповед № РД 1046/03.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите. В Заповедта са
определени конкретните общини в рамките на Райони за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), които имат задължение да изготвят
програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените
норми съгласно чл.27 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
През 2009 г. топлоцентралите продължават да са най-големият източник на
серен диоксид, емитирайки 426 хил.тона или 64.8% от общото емитирано в страната
количество. Само енергиен комплекс „Марица-Изток” емитира 41% от националните
емисии на сериен диоксид. През годината в сероочистващите инсталации на ТЕЦ
„Марица-Изток 2” и ТЕЦ „Марица –Изток 3” са уловени 458,9 хиляди тона серен
диоксид.
Територията на Северозападния район попада в Северен/Дунавски РОУКАВ
(Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен). Резултатите от направеното дисперсионно
моделиране показват, че битовото отопление е сред локалните източници на емисии
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на ФПЧ10 с най-осезаемо влияние. Транспортът е на второ място, а замърсяването от
промишлени източници е намаляло значително. Превишение на ПДКс.ч. е
регистрирано само в Никопол. Също в Никопол е регистрирано и превишение на
денонощната пределно допустима концентрация (ПДКср.дн.) – 1,2 пъти над нормата.
Превишенията на нормите се дължат на пренос от химически завод, разположен на
територията на Турну Магуруле.
Територията на Северен централен район е в обхвата на Северен/Дунавски
РОУКАВ - Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра, Разград. През 2010 г. се
поддържат относително високи нива на ФПЧ10 в гр. Русе, като се наблюдава обща
тенденция към увеличаване на ср.год. концентрации, в резултат на потреблението на
некачествени твърди горива в битовия сектор и на климатичните особености в
региона. През 2010 г. и в ПМ в гр. Силистра се наблюдава тенденция за поддържане
на относително високи нива на ФПЧ10, но няма година, в която да е превишена
нормата. Всички отчетени превишения на нормата са през зимните месеци, което
показва неравномерност в замърсяването. В гр. Свищов през годината са измерени
концентрации на сяровъглерод, превишаващи ПДКс.ч., като максималната измерена
концентрация е 0,09 mg/m3. В наблюдавания период са регистрирани превишения и
на ПДКср.дн. Максималната измерена средноденонощна концентрация е 0,028 mg/m3.
Източник на замърсяването е дейността на „Свилоза” ЕООД.
На територията на Североизточен район се намират части от два РОУКАВ –
Агломерация - Варна и Северен Дунавски. В обхвата на Агломерация – Варна попада
област Варна (частично) и общините Варна, Девня и Белослав, а в Северен /Дунавски –
Добрич, Търговище, Шумен и област Варна (без общини Варна, Девня и Белослав).
През 2009 г. в Националната мрежа за контрол на качеството на атмосферния
въздух от региона са постъпвали данни от четири пункта на автоматичните
измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в
приземния въздушен слой на атмосферата, разположени в три населени места - гр.
Варна, гр. Добрич и гр. Девня, утвърдени като райони за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) след предварителна оценка на нивата на
замърсителите. Двата пункта в гр. Варна и пунктът в гр. Добрич са транспортно
ориентирани, а четвъртия - в гр. Девня е промишлено ориентиран, разположен в
център на химическата промишленост. Тези общини са класифицирани като “горещи”
екологични точки, тъй като в тях съществува потенциална възможност от влошаване
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

102

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

здравето на населението, вследствие от замърсяването на атмосферния въздух, като
основните констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици (ФПЧ).
Фините прахови частици, чиято допустима концентрация за 2009 г. е 50 мкг/м3
са проблемен замърсител за всички общини. От регистрираните данни по осреднените
концентрации на 6-те измервани показателя за състоянието на атмосферния въздух,
може да се направи анализ, че по показател ФПЧ10 във всички пунктове за мониторинг
са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма на пределно
допустима концентрация (ПДК) ср.дн. 50 мкг/м3. През 2009 г. в пункт „Батак” - Варна
е превишена и средно годишната норма с 1,009 пъти от ПДК, а в пункт „Добрич” с 1,23
пъти от ПДК.
В РОУКАВ на Югоизточен район са областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара
Загора.
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух могат да се
обединят в четири групи: производствена дейност на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД;
промишлена дейност на територията на общината без “Лукойл Нефтохим Бургас”; АД
автотранспорт; комунално-битов сектор (КБС). В района на област Стара Загора са
разположени три от най-големите топлоелектрически централи (ТЕЦ) за страната.
Реалното намаляване на емисиите на серен диоксид вече е започнало с изграждането и
въвеждането в експлоатация на сероочистващите инсталации с над 94 % степен на
очистване. Автомобилният транспорт и битовото отопление са източници на
замърсяване с прах, а промишлеността, в т.ч. "Лукойл" - АД, са източници на
замърсяване със серни и азотни диоксиди и амоняк. Най-високи средногодишни
концентрации на азотен диоксид са измерени в Бургас. Раднево и Гълъбово е също
един от районите с най-големи количества серни и азотни диоксиди, емитирани на
1000 души. Основни източници на замърсяване са емисиите от топлоцентралите в
Енергиен комплекс "Марица-Изток", както и от добивната дейност в мини „МарицаИзток”, разположени в общините Раднево и Гълъбово.
На територията на Югозападен район от ниво 2 се намират части от 2 от
РОУКАВ – Югозападен и Столичен. На територията на РИОСВ-Перник има един
район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух- „Югозападен”,
включващ две области: Перник и Кюстендил. Община Благоевград е класифицирана
като зона Благоевград в рамките на РОУКАВ “Югозападен”. Териториите на област
София и област Софийска се причисляват към РОУКАВ Столичен.
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В този район има голямо съсредоточие на промишлени дейности, които са
основните замърсители на въздуха.
По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда (към 31.12.2009
г.) и съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда за 2009 г.
повишени емисии на серен диоксид във въздуха от горивни и производствени процеси
са отчетени в община Перник, което се дължи на дейността на ТЕЦ „Република”, гр.
Перник. В Столична община под влияние на транспортната интензивност са отчетени
едни от най-високите за страната емисии на азотен диоксид. Превишение на средно
часовите норми е регистрирано в АИС „Хиподрума”, АИС „Орлов мост”, АИС
„Надежда”, АИС „Павлово”. Урбанизираният характер на територията обуславя
генерирането на значително прахово замърсяване, като най-високи концентрации на
ФПЧ за страната в границите на ЮЗР са измерени в Перник. През 2009 г. в 4 ПМ,
разположени в София (АИС „Надежда”, АИС „Хиподрума”, АИС „Павлово” и АИС
Копитото”) е регистрирано превишение на праг за информиране на населението (180
µg/m3) по отношение контролирането на озона. Превишение на нормата за съдържание
на въглероден оксид в атмосферния въздух (10 mg/m3) през 2009 г. е регистрирано в
РОУКАВ София – в АИС „Павлово”. Източник на замърсяването основно е
транспортът, както и всички останали горивни процеси. В Пирдоп измерената
концентрация на кадмий през 2009 г. е под средногодишната норма. Концентрацията
на фенол се контролира в пункт София/„Гара Яна”, за 2009 г. не е регистрирано
превишаване на пределно допустима средно часова концентрация (ПДКс.ч.) за фенол.
Средноденонощната концентрация е превишена през 2,3% от дните. Измерена е
концентрация, превишаваща 1,7 пъти нормата.
Южен централен район попада в обхвата на три РОУКАВ – Агломерация
Пловдив (област Пловдив-частично и общини Пловдив, Асеновград и Родопи),
Югозападен – Кърджали и Смолян и Югоизточен – Пазарджик, Хасково и област
Пловдив. Замърсяването в района през 2010г. е предимно от серни диоксиди, азотни
диоксиди и фини прахови частици. Случаи на превишаване на алармените прагове на
серен диоксид са регистрирани в Кърджали и Димитровград.
Замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) се контролира денонощно в 4
пункта. Средно годишната норма (СГН) е превишена и в 4-те пункта. Най-висока
средногодишна концентрация е установена в Автоматична измервателна станция
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(АИС)

„Баня Старинна”- 60,78 мг/м3. Замърсяванията с ФПЧ2,5 се контролира

денонощно в 2 пункта. СГН е превишена и в 2-та пункта.
През

2010г.

продължава

тенденцията

за

наднормено

замърсяване

на

атмосферния въздух в градовете Кърджали, Хасково и Димитровград с ФПЧ10. В
Общините Кърджали, Димитровград и Хасково са разработени програми за намаляване
на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в РОУКАВ.
Допълнителен фактор за влошеното качество на атмосферния въздух в
населените места са емисиите от транспорта, локални горивни източници, както и
вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване на уличната
мрежа. Все по-масовото използване на твърди горива за отопление в бита, в съчетание
с неблагоприятните метеорологични условия - ниски температури, голям брой дни
тихо време и мъгли създават условия за задържане и натрупване на атмосферните
замърсители в приземния слой.

Емисии на парниковите газове в България
Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху
промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми
горива и други източници формира около 40% от всички парникови газове, поради
което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2
еквиваленти. Определянето на количеството парникови газове на човек в съответната
териториална

единица

позволява

разкриването

на

регионални

различия

и

осъществяването на сравнителен анализ.
Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на
климата, България има задължението да провежда ежегодни инвентаризации на
емисиите на парникови газове по източници и поглътители. Инвентаризациите
обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан
(CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и
серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите
газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2).
Емисиите на парникови газове са тясно свързани с икономическия растеж, т.к. с
нарастване на икономическата активност нараства и потреблението на енергия и
природни ресурси. Намаляването на тази зависимост е признак за устойчивост на
развитието, поради което годишните емисии на парникови газове за производство на
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единица брутен вътрешен продукт представляват интересен индикатор. На следващата
фигура са представени данни за този показател за България в периода 1997 – 2007 г.

Графика 9. Годишни емисии на парникови газове за единица брутен вътрешен продукт
(тона СО2 - екв. за 1000 лева)
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Източник: ИАОС
За период от 10 г. емисиите на парниковите газове, получени при създаване на
1000 лева брутен вътрешен продукт значително намаляват, като от 4,8 тона СО2 - екв.
за 1997 г. през 2007 г. те достигат до 1,3 тона СО2 - екв. за хиляда лева БВП.
Само данните за емисиите изчислени по CORINAIR могат да се предоставят на
териториално ниво - по административен или друг регионален признак. Данните за
емисиите на парникови газове по IPCC се отчитат само на национално ниво. Поради
тази причина към момента стойностите на регионално ниво могат да се изчисляват на
база емисиите на въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и азотен оксид (N2O), докато
емисиите на хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен
хексафлуорид (SF6) са изключени от анализа поради липсата на статистически данни.
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Графика 10. Емисии парникови газове, приравнени към СО2 еквивалент на човек от населението по
райони, 2007г.
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Забележка: Графиките за емисии на парникови газове включват данни за емисиите на три
от парниковите газове съгласно номенклатурата на IPCC: метан, диазотен оксид и въглероден
диоксид по данни на НСИ/ИАОС, не включва стойностите за 3 от шестте показателя по
методиката на IPCC (HFC, PFC и SF6) за които няма налични данни в НСИ/ИАОС.

Източник: НСИ и ИАОС
Целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 %
спрямо отправната (базова) по Протокола 1988 година, когато българските емисии са
били 75 млн. тона. На настоящия етап на икономическо развитие, заради срива на
българската икономика през 90-те години на миналия век, емисиите на страната са с 40
% по-малко от 1988 г.
Качество на водите
След 2000г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в
България, което се дължи на закриване на водоемки и нерентабилни производства,
постепенното нарастване на цените на водата, съчетано със засушаването.
Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните обеми
на ползваните води от 7 244 млн. куб. м през 1998 г. до 5,786 млн. куб. м за 2002 г., а
през 2008 г. достигат до 5,147 млн. куб.м. Основните потребители на вода са
промишлените производства, електро- и топлоцентралите. Намалява и водоползването
в селското стопанство, в т.ч. за напояване.
Към 2008 г. близо 99% от населението на страната е свързано с публичната
система на централизирано водоснабдяване, като в различните райони този процент се
запазва с изключение на Южен централен район, където е по-нисък – 97,6%.
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През 2008 г. общото количество на заустените отпадни води общо за страната е
793,089 млн. куб. м. От индустриалната дейност през 2007 г. са образувани около 219
млн. куб.м. отпадъчни води, от които 16% са заустени в обществената канализационна
система, а останалите - във водни обекти. Около 60% от отведените във водни обекти
отпадъчни води са пречистени в самостоятелни станции. Тези пропорции се запазват
относително постоянни за последните три години. От битовия сектор (домакинства и
услуги) през 2007 г. са образувани около 277 млн. м3 отпадъчни води, от които 75% са
постъпили в обществената канализация. Обществената канализационна мрежа у нас е
смесена и събира съвместно битови, индустриални и дъждовни води. Количеството на
общо събраните в канализацията води през 2007 г. е оценено на 542 млн. m3, от които
72% са постъпили в СПСОВ.
Таблица 21. Количество на отпадните и третираните отпадни води по райони в (в хил. куб. м.)

Район

Общо
заустена
отпадъчна
вода

В
т.ч.
третирана

2006
42422
124264
109931
87517
232268
179416
775819

СЗР
СЦР
СИР
ЮИР
ЮЗР
ЮЦР
БЪЛГАРИЯ

24168
84088
71358
67485
191150
119692
557941

Общо
заустена
отпадъчна
вода

2007
76768
107302
87759
104851
226886
195794
799360

В
т.ч.
третирана

53309
69399
61461
79091
193133
105612
562007

Общо
заустена
отпадъчн
а вода

В т.ч.
третирана

2008
79539
51828
98935
63165
88612
61392
104507
79438
238620
205886
182877
115423
793089
577130
Източник: НСИ

Най-висока степен на пречистване на отпадните води е постигната в
Югозападния и Югоизточния район, която се обяснява със стремежа за опазване
чистотата на трансграничните региони и на реките, вливащи се в Черно море.
Проектният капацитет на изградените пречиствателни съоръжения надвишава почти
двойно

реално

изхвърлените

количество

отпадни

води,

т.е.

изградените

пречиствателни станции, обслужващи големите градски центрове, имат значителен
свободен капацитет и са в състояние да поемат значителни количества вода за
пречистване, в резултат на развитие на нови икономически дейности и разрастването
на градовете.
Проблемите с пречистването на отпадните води са характерни за помалките градове и селата, където липсват пречиствателни съоръжения, а
настаняването на икономически дейности в тях поражда рискове за опазване на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
108

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

околната среда.
Повърхностни води
Управлението на водите на територията на Република България се осъществява
на национално и басейново ниво. Речният басейн е основна единица за съвместно
управление на повърхностните и подземните води по количество и качество за
постигане на устойчиво водоползване и опазване на водите и водните екосистеми.
Управлението на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения се
осъществява на основата на планове за управление на речните басейни и Национален
водностопански план. Определени са следните райони за басейново управление на
водите:
1. Дунавски район с център Плевен,
2. Черноморски район с център Варна,
3. Източнобеломорски район с център Пловдив, и
4. Западнобеломорски район с център Благоевград.
През последните години се наблюдава тенденция на подобрение на общото
екологично състояние на водите. Независимо от подобрението през последните
години, много водни екосистеми в България все още са под риск, дължащ се на
изпусканите емисии във водите – в частност от земеделието, физичното модифициране
на водните тела, дължащо се на новопостроените водните електроцентрали, както и на
въздействието на екстремни ситуации, предизвикващи наводнения и суши.
Горните течения на реките се характеризират с незамърсени до слабо замърсени
води. В някои райони се наблюдава намаляване на броя на участъците с нарушен
статус и не са установени нови участъци с нарушен хидробиологичен статус.
Независимо от горната положителна тенденция, са регистрирани редица точки и
участъци на реки, които са със сериозно влошени екологични качества.
Северозападният район е в много добро състояние по отношение качеството на
повърхностните води. Установен е само един участък с нарушен екологичен статус на
р. Огоста при вливането й в р. Дунав и един по р. Вит. Замърсяването идва от заустени
непречистени битови и промишлени отпадъчни води.
През Северния централен район протича река Янтра. В басейна и е регистриран
участък със стабилно нарушен екологичен статус след градовете Велико Търново и
Горна Оряховица вследствие на органично замърсяване от заустени непречистени
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битови и промишлени отпадъчни води.
В Североизточния район са установени шест участъка в басейна на р. Камчия
със замърсена над ПДК вода. В басейна на р. Русенски Лом има два участъка с
нарушен хидробиологичен статус. Заустването на градски канализации е основната
причина за замърсяването.
Югоизточен район може да се определи като най-чистият по отношение
качеството на повърхностните води. Установен е само един участък на р. Тунджа с
нарушен екологичен статус след град Ямбол.Причина е комплексно органично
замърсяване от битови и индустриални отпадни води.
Югозападният район е с най-голям брой речни участъци с нарушен екологичен
статус. В басейна на р. Марица са категоризирани четири участъка с нарушен
екологичен статус, в басейна на р. Струма има шест замърсени участъка и в басейна на
р. Искър те са четири. Замърсяването се причинява от заустените води от бита и
различни производства, залпови замърсявания от ТЕЦ Бобов дол. Отпадъчни води с
повишени концентрации на тежки метали се заустват в р. Златишка и Пирдопска.
Южен централен район също се характеризира с голям брой замърсени речни
участъци. Басейнът на р. Марица е най-замърсен и има дванадесет участъка, в които
нивото на замърсителите е над допустимите концентрации. Малките реки Маданска,
Върбица и Крумовица имат по един участък с наднормено замърсяване. Замърсени
води се заустват от градски колектори за битови промишлени води, руднични води,
отпадъчни води от свинекомплекс и токсични залпове от КЦМ - АД, и Агрия. Въпреки
съществуващите проблеми има много съхранени, екологично чисти водоизточници,
особено в планинските райони.

Отпадъци
Най-голям дял от неопасните производствени отпадъци (94%) имат отпадъците
от добивната промишленост (от разкриването, добива и преработката на подземни
природни богатства). На второ място е делът на отпадъците от производството и
разпределението на газ, електро- и топлоенергия – 2,8 %.
Образуваните количества отпадъци през периода 2000 – 2009 г. са средно около
15 197 kt годишно1. През 2009 г. общото количество образувани отпадъци е 18 110 kt.
(в т.ч. 706 kt опасни, 3 561 kt битови и 13 843 kt производствени). Намалението е около
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2 030 kt спрямо 2008 г. От 1999 г. насам средните количества образувани битови
отпадъци на човек от населението за България са по-ниски от тези за страните-членки
на (ЕС-272.). Нормата на натрупване за ЕС–27 за 2009 г. е 513 kg/capita/year, като за
България тя е 470 kg/capita/year. За 2009 г. от всички страни-членки на ЕС България е с
най-висок дял на депонираните битови отпадъци спрямо събраните битови отпадъци
от обслужваните населени места. Продължава да нараства делът на населението,
обхванато от системите за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите
отпадъци - от 78,6% през 2000 г. до 96,6% през 2009 г.
Графика 11. Образувани отпадъци по видове, kt

Източник: ИАОС и НСИ

Общото количество на събраните битови отпадъци е 3 199 358 т за 2002 г., за
2008 г. е 3 358 kt, като за 2009 г. е нараснало до 3 561 kt. От тях 31,3 % са събрани в
Югозападния район, 20,2 % в Южния централен район, 13,2 % в Югоизточния район,
12,9 % в Североизточния район, 11,4 % в Северния централен район и 11 % в
Северозападния район.
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Графика 12. Събрани битови отпадъци по райони през 2009 г. (в хил.т.)

Събрани битови отпадъци по райони в хил.тона, 2009 г.
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Източник:НСИ

Общото количество на приетите отпадъци през 2009 г. е 3 948 хил.т., в това
число: депонирани битови отпадъци – 3 421 хил.тона, събраните строителни отпадъци
- 396 хил.тона и други отпадъци – 131 хил.тона.

Таблица 23. Битови отпадъци в България

Показател
Събрано количество битови отпадъци
(хил. т.)
Дял на обслуженото население (%)
Норма на натрупване на ТБО
(кг/ж/г)

2006

2007

2008

2009

3103

3326

3359

3561

90
448

93
469

94,4
467

96,6
470

Източник: НСИ
За периода 2006–2009 г. се наблюдава тенденция към увеличаване на събраните
битови отпадъци пропорционално с увеличаването на делът на обслужваното
население за същия период. Нормата на натрупване на битови отпадъци от 470 кг за
2009 г. е под средната за ЕС (25) от 537 кг и значително по-малка от средната за ЕС
(15) от 5805 кг. През 2009 г. са събрани общо 3 561 хил.тона битови отпадъци, като се
забелязва слабо увеличение в сравнение с 2008 г.
Събраните през 2009 г. битови отпадъци са депонирани на 278 бр. депа. Запазва
се тенденцията за намаляване броя на депата в резултат на закриването на депа,
неотговарящи на изискванията за изграждане и експлоатация, както и на депа с
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изчерпан капацитет, като през 2009 г. техният брой намалява с 71 спрямо 2008 г.
Налице е тенденция за обособяване на регионални депа, които обслужват по-голям
брой населени места.

Таблица 24. Депа и обработени битови отпадъци , 2009 г.

Райони

Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Южен централен
Югозападен
БЪЛГАРИЯ

Събрани
битови
отпадъци
от
обслужваните
населени места
(хил. тона)
378
402
392
445
711
1093
3 421
Източник: НСИ

Депа
(брой)
39
82
27
30
58
42
278

Сектор “енергетика” е най–големият генератор на производствени и
опасни отпадъци, следван от преработващата промишленост.
През 2009 г. системата за събиране на отпадъци обхваща 96,6 % от населението
на страната, което включва главно жителите на големите градове. В най-голяма степен
от услугите по събиране на отпадъци се ползват жителите на град София (столица),
Варна, Монтана, Разград, Русе, Сливен, Пазарджик (100 %), а в най-неблагоприятно
положение са градовете Търговище, където услугата се извършва едва за 62,7 % от
населението и Ямбол, където процентът е 80,2 %.
Политиката в областта на отпадъците е насочена към намаляване на
количеството на отпадъците и въвеждане на модерни схеми за управление на
отпадъците.
Създадени са основни институции със съответните отговорности и правомощия
във връзка с издаването на разрешения, контрол и мониторинг върху дейностите с
отпадъци. Осигурени са и значителни инвестиции за изграждане на националната
инфраструктура за обезвреждане на отпадъци от национални и външни източници. При
организирането и финансирането на дейностите с отпадъци все по-пълно се прилагат
принципите „замърсителят плаща” и „отговорност на производителя”. Съществува
организация

на

регионални

инициативи

при

планирането,

изграждането
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експлоатацията на инфраструктурата за обезвреждане на битови отпадъци, както и
повишаване ролята на частния сектор при предлагането на услуги в областта на
събирането, третирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци. В
последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на събираните битови
отпадъци и увеличаване на делът на обслужваното население.
Проблемите в работата по управление на отпадъците са свързани основно с
генерирането на големи количества отпадъци в редица отрасли поради
прилагането на остарели технологии за производство. Страната се характеризира с
недостатъчно развита инфраструктура, т.е липсват инсталации за предварително
третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Все още не всички
населени места в страната и особено селските райони, са обхванати от системи за
организирано сметосъбиране на битови отпадъци. Липсва и организираното събиране
на някои специфични потоци отпадъци, като луминисцентни лампи, батерии,
отработени масла, биоразградими отпадъци и др. Обществото не е достатъчно
информирано за рисковете при неправилно третиране на отпадъците, от което
следва и недостатъчната ангажираност с проблемите на управление на
отпадъците. В страната се наблюдава наличие на нерегламентирани замърсявания
(сметища) с отпадъци. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в
общините е в процес на развитие. За осъществяване разделно събиране на отпадъци е
необходимо:
•

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци чрез въвеждането
на „чисти” технологии и издаване на комплексни разрешителни;

•

Развитие на инфраструктура за предварително третиране, оползотворяване и
обезвреждане на всички генерирани в страната отпадъци чрез поетапно
изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за предварително
третиране и оползотворяване, както и депа за обезвреждане на отпадъци;

•

Обхващане

на

всички

населени

места

от

системи

за

организирано

сметосъбиране на битови отпадъци чрез въвеждане на системи за организирано
сметосъбиране в населените места;
•

Управление на специфичните потоци отпадъци, в съответствие с изискванията
на ЕС чрез въвеждане на системи за разделно събиране и третиране на различни
специфични потоци отпадъци, в т.ч на биоразградими отпадъци и опасни
отпадъци от домакинствата;
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•

Увеличаване на дела на рециклираните и оползотворени отпадъци спрямо дела
на депонираните чрез увеличаване на количеството разделно събрани отпадъци
и създаване на икономически стимули за оползотворяване на отпадъците;

•

Изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии
(метан) от депата за битови отпадъци, чрез производство на електрическа
енергия;

•

Участие на обществеността в управлението на отпадъците чрез провеждане на
информационни кампании и обучение в училищата;

•

Предотвратяване на образуването и рекултивиране на стари замърсявания с
отпадъци

чрез

засилване

на

контрола

за

нерегламентираното

изхвърляне/изоставяне и други форми на нерегламентирано обезвреждане на
отпадъците; почистване на замърсяванията и ангажиране на обществеността.
Биологично разнообразие
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) е
одобрена със заповед на Министъра на ОСВ от 4 април 2007 г. НСМБР представлява
комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното
разнообразие на Република България в дългосрочен план. Основната и цел е
осигуряване на информационна основа за прилагане на ефективна национална
природозащитна политика.
В

шестте

района

от

ниво

2

се

намират

множество

регламентирани, съгласно законодателството по опазване на околната среда, защитени
растителни и животински видове и територии. Като цяло се наблюдава тенденция към
увеличаване на площта на защитените територии, като за периода 1991- 2007г. тя се е
увеличила почти два пъти.
Национална екологична мрежа
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира
дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на видове,
които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени
от страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за запазване на
природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Странитечленки,

както

и

присъединяващите

се

държави,

са

длъжни

да

установят
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разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят
част от тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.
Националната екологична мрежа включва защитени зони като част от
Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени
територии и защитени територии, които не попадат в защитените зони. Към
31.12.2010 г. броят на защитените територии е 953, с обща площ 582 458, 1 ha. Към
момента са приети 39 плана за управление, засягащи 45 защитени територии от
различни категории, в това число „национални паркове”, „природни паркове”,
„резервати”,

„поддържани

резервати”,

„защитени

местности”

и

„природни

забележителности”.
През 2007г. Министерски съвет прие списък от 114 защитени зони за опазване
на дивите птици и списък от 228 защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, покриващи 33,8% от територията на
страната (Приложение 3). През 2010 г. и 2011 г. с Решение на Министерския съвет са
допълнени списъците от защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, както
следва:
По Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна са разрешени 26 бр. защитени зони и са обявени 3 нови. Променени са
границите на 1 защитена зона – BG 0000204 „Вардим”, така, че границите й да
съвпадат с тези на съществуващата защитена зона за опазване на дивите птици BG
0002018 „Остров Вардим”. В резултат на това броя на защитените зони за
местообитания от 228 става 231. Площта на увеличение е близо 48 249.5 ха (0.4% от
територията на страната)

или покритието на мрежата от защитени зони за

местообитания става 30% от територията на страната.
По директива за опазване на дивите птици са разширени 2 защитени зони и са
обявени 4 нови (като 2 от тях изцяло се припокриват със съществуващи защитени
зони за местообитанията). В резултат на това броят на защитените зони за птиците
от 114, става 118. С приемането на тези предложения площта на мрежата от
защитени зони за птиците се увеличава с 244 935.06 (ha), което е 2.2% от
националната територия или покритието на мрежата от защитени зони за птиците
става 22,6% от територията на страната. Така общото покритие на мрежата „Натура
2000” се увеличава с 44 689 ха, което е 0.4% от националната територия или
покритието на мрежата от защитени зони става 34,34% от територията на страната.
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Графика 13. Площ на районите, попадаща в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” в %

Площ на районите, попадаща в Европейската екологична мрежа
"Натура 2000", в %

41,46

53,95

СЗР
СЦР

26,04

СИР
ЮИР
ЮЗР

45,8

ЮЦР

57,1
47,5

Източник: ИАОС
Обща оценка на екологичното състояние на районите
Южен централен район се определя като един замърсените райони по
отношение на въздуха, водата и почвата. На територията на района има редица области
със сериозни екологични проблеми. Територии със силно замърсени въздух, вода и
почва са установени в община Кърджали. Високи нива на замърсяване, предизвикани
от металургичния сектор, транспорта и жилищния сектор, са установени във въздуха и
почвата в някои райони на общини Пловдив, Асеновград и Димитровград.
Друг район с натрупани сериозни екологични проблеми е Югозападният район.
Промишлените

дейности,

енергийният

сектор,

транспортът,

миннодобивната

промишленост и преработвателните дейности са основните източници на замърсяване
в този район. Тяхното въздействие е значително в количествено

и качествено

изражение. Доказателство за това е разполагането на специфични клъстери от такива
дейности в определени територии като Кремиковци в Софийска община, Перник Батановци, Елин Пелин, Своге и клъстера Средна гора (Пирдоп-Златица- АнтонЕтрополе). Замърсяването тук е комплексно и обхваща въздуха, водата и почвата.
Най-сериозни екологични проблеми в Югоизточния район са локализирани в
Бургас, Бургаския залив, общините Гълъбово и Раднево. Въздухът, почвата и водата са
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силно замърсени от нефтодобивната промишленост, енергийния сектор, минната
промишленост, транспорта и жилищния сектор.
В Северен централен район в общините Велико Търново и Горна Оряховица
има някои територии с много сериозни екологични проблеми в резултат на
замърсяване на въздуха, водата и почвата над допустимите норми. Трансгранично
замърсяване от съседна Румъния (при град Русе) и свлачищни процеси се наблюдават
по бреговете на река Дунав.
В Североизточния район екологичните проблеми са концентрирани във
Варненска област и Девня.
В Северозападния район територии със сериозни екологични проблеми са
установени

в

общини

Плевен

и

Долна

Митрополия

в

резултат

на

нефтопреработвателната промишленост. Трансгранично замърсяване се наблюдава
близо до град Никопол. Свлачища са забелязани по бреговете на река Дунав.
Екологичните рискове на местно ниво са свързани с предизвикана от водата ерозия,
наводнения и свлачища.
Дейностите по предотвратяване на риска, които трябва да се осъществяват на
териториите на всички области, съответно райони за планиране в страната, обхващат:


Описване на застрашените от ерозия територии; извършване на редица
дейности за предотвратяване на ерозията (залесяване, агротехнически и
хидроинженерни дейности);



Почистване и укрепване на речните корита, водните потоци; проучване и
поддръжка на укрепленията с цел предпазване от наводнения;



Прилагане на дейности по укрепване на засегнатите от свлачища територии:
-

По крайбрежието на Черно море: при Тюленово, Камен бряг, Българово,
Каварна-Балчик, Оброчище-Батово, Игнатиево-Каменар-Варна-Златни
пясъци, Галата, Сарафово, Несебър-Равда, Обзор, Бяла;

-

По брега на река Дунав: в района на селищата Дунавци, СимеоновоБатево-Арчар, Орсоя, Добри дол, Лом, Долно Линово, Горни Цибър,
Оряхово-Лесковец-Галово, Остров-Долни Вадин, Тутракан;

-

Във вътрешността на страната: Искърското дефиле, по поречието на река
Искър при Глава, Искър-Ставерци, Ореховица-Славовица; по поречието
на река Янтра на север от Велико Търново; река Вит при Долни Дъбник,
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в района на Смолян, Славеево, Девин, Симитли, Пещера, Димитровград,
Луковит, Роман, Търговище, Вакарел и много други.
1.3.13. Изследвания, технологично развитие и иновации
Засилването на стратегическата ориентация на развитието на ЕС към
повишаването на конкурентоспособността на районите посредством развитие на
икономика основана на иновации, прилагане на модерни технологии, разкриването на
нови работни места

е сред главните общоевропейски цели, съгласно Стратегия

„Европа 2020”. Тази цел е ключова и за нашата страна, тъй като прилагайки
традиционните методи на производство, българските райони не само няма да наваксат
изоставането в развитието си, но и ще бъдат изтласкани от глобалния пазар, поради
ниска конкурентоспособност на произвежданите стоки.
Показатели, които да послужат за оценка на количествените и качествените
характеристики на регионалните различия по отношение на развитието на
изследванията и технологиите, и иновационния капацитет в България почти липсват.
Актуалното състояние на регионалните икономики, потвърждава степента на
относително неизгодното положение на България и българските райони на глобалната
икономическа сцена.
Традиционни научно-изследователски центрове в България са университетите,
научните институти и звена на БАН, аграрните институти, както и малкото останали
ведомствени изследователски структури. Мрежата от изследователски центрове в
страната обхваща голям брой за мащабите й университети (43) и самостоятелни
колежи (10). В Северозападния район след промените на териториалния обхват на
районите на ниво 2 има само един университет в Плевен. Югозападният район се
откроява с по-високата си концентрация на университети и колежи в сравнение с
останалите райони в страната. Независимо от относително високия брой на
образователни и изследователски центрове, няма качествен преход към приложни
изследвания и трансфер на иновации и технологии към останалите сектори. Връзката
между научноизследователските и образователните институции и бизнеса във всички
райони от ниво 2 от дълго време е прекъсната, което е една от причините за ниската
добавена стойност и ниската конкурентоспособност на производството в отделните
райони в сравнение с европейските и световните показатели. Това се потвърждава и от
факта, че все още на територията на нито един район не е реализирана идеята за
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

119

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

технопаркове и други структури от този вид.

Таблица 25. Университети по райони, 2008/2009 г.

Район

СЗР
СЦР
СИР
ЮИР
ЮЗР
ЮЦР

Брой
на Брой
Университетски
университетите
университети центрове
на 1 000 000
жит.
1
1,09
Плевен
В.Търново, Свищов,
5
5,4
Русе, Габрово
6
6,05
Варна, Шумен
3
2,67
Бургас, Ст. Загора
София, Благоевград,
23
10,87
Ботевград
5
3,25
Пловдив
Източник: НСИ

Разходите за НИРД на България възлизат на 0,53% от БВП през 2009 г., от
които 0,37% от БВП публични и 0,16% от БВП – частни (спрямо едва 0,1% от БВП
през 2005 г.). През 2010 г. за наука бяха предвидени 0,7% от всички бюджетни разходи
(от които 2,6% за капиталови разходи, вкл. за изследователска инфраструктура). През
2011 г. 0,8% от планираните общи бюджетни разходи ще бъдат насочени към наука,
2,8% от които ще бъдат капиталови. За сравнение, през 2009 г. страните от ЕС-27 са
отделяли средно по 2,1 % от техния БВП за научни изследвания и внедряване на
иновации. Някои от страните като Швеция (3,62%) и Финландия (3,96%) насочват
двойно повече ресурси за научни изследвания и развитие, отколкото са средните в ЕС27. В северната и западната част на ЕС е формирана зона с висока интензивност на
инвестициите за научни изследвания и развитие, която обхваща Швеция, Финландия,
Австрия, Дания, Германия, Франция и Белгия. След България, на последно място сред
страните-членки е Кипър със стойност 0,46%. С ниски нива на инвестициите за научни
изследвания са и по-голяма част от страните-членки от Източна Европа, което ги
поставя в неблагоприятна позиция по отношение стабилността на тeхните икономики,
които трябва пазарно да устояват на новите продукти и технологии прилагани в
страните с по-големи инвестиции в наука и технологии.
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Графика 14. Разходи за проучвания и развитие в страните от ЕС -27 като % от БВП за
2009 г.

Източник: Евростат
Наблюдава се ясна тенденция в най-силно развитите райони в страната да се
правят много по-високи разходи за проучвания и иновации. Така например за 2009 г.
79,8% от всички разходи за проучвания са осъществени в Югозападния район (и
основно в столицата). В същото време, тази относителна концентрация на разходите
за НИРД се дължи в много голяма степен на разходите на правителството и учебните
заведения за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес
предприятията. По отношение дела на разходите за НИРД в БВП в районите от ниво
2 в страната стойностите варират от 0,87% дял от БВП в Югозападния район за 2009
г. до 0,13% в Северен централен район.
Таблица 26. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по райони за периода 20002009 г. (хил.лв.)

Райони

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

БЪЛГАРИЯ
Северозападен район
Северен централен район
Североизточен район
Югоизточен район
Югозападен район
Южен централен район

139265
2479
3604
5970
7048
115246
4918

193946
4602
6187
9299
5410
160492
7956

208142
4550
3265
10332
5259
174666
10070

237036
6067
4867
14995
9760
190596
10751

273047 325855 361 060
7177
6557
8 123
4035
5298
7 120
13202 17156 22 010
11557 15069 14 958
218124 246900 288 297
18952 34875 20 552
Източник: НСИ
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Постигането на една от целите на ЕС по отношение развитието на
конкурентноспособна икономика, определена със Стратегия Европа 2020
(инвестиции в НИРД в размер на 3% от БВП за ЕС до 2020 г.), изисква да се
увеличат ангажиментите и отговорностите на страните и регионите в рамките
на ЕС за осигуряване на повече финансови ресурси предназначени за
проучвания, развитие на модерни нови технологии и иновации, които да
осигурят конкурентоспособност на икономиката в глобален план.
Посочената стойност от 0,53% дял на РНИРД от БВП на страната е
значително по-ниска от целевите стойности, които България си поставя за постигане
до 2020 г., съгласно одобрената и заложената в НПР цел за инвестиции в НИРД от
1.5% от БВП. Все пак, в периода до 2020 г. се очаква нарастването на европейските
средства за изследвания и иновации усвоявани в България да доведе до увеличаване
на общия размер на публичното финансиране за иновации, в това число и от
европейските фондове. В периода 2010–2020 г. може да се очаква преструктуриране
на българската икономика от сектори с ниска интензивност на иновации, към сектори
с висока интензивност на иновации, което ще допринесе за повишаване
привлекателността на България като център за развитие на високотехнологични
продукти и услуги в областта на информационните технологии, електронните
компоненти,

машиностроенето,

медицинската

и

оптична

техника

и

други.

Преструктурирането на икономиката към сектори с висока интензивност на иновации
ще доведе до бързо нарастване на средствата, отделяни от частния сектор за иновации
и увеличаване на приноса му в извършените разходи за НИРД в страната.
Делът на човешките ресурси, заети с НИРД, изчислен като процент от
икономически активното население на възраст 25-64 г. в страната през 2000-2010 г. се
движи около 30 % (за 2010 г.-31,6%) при средно за ЕС-27-40,5%. След България с
далеч по-ниски стойности за 2010 г. се нареждат Португалия (23,9%) и Румъния
(24,4%). Някои от страните от Източна Европа също са с близки до нашата стойност.
Сред водещите по този показател са Дания (51,9%), Холандия (51,9%), Финландия
(50,8%) и Швеция (50,6%). В регионален план, с най-висок дял на населението, заето с
НИРД за 2009 г., е Югозападният район 64,3%.
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1.3.14. Развитие на човешките ресурси
Образование
През периода 2000-2009г. образователната структура на населението на възраст
25-64 години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на
увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование при
същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование.
През последните три години се наблюдава увеличение на броя и относителния дял на
децата в предучилищна възраст (3-6 г.). Броят на децата в детските градини също
нараства, като за периода 2000-2009 г. нарастването е 8.7%.
Таблица 27. Видове учебни институции по райони, 2009 г.

Райони
БЪЛГАРИЯ
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен

Общо
2794
387
352
368
408
670
609

Общообразовате
лни
училища
2171
298
264
286
328
507
488

Професионални
гимназии
433
68
65
57
54
99
90

Университети и
специализирани висши
училища
10
43
0
1
0
5
1
6
1
3
5
23
3
5
Източник: НСИ, 2009 г.

Самостоятелни
колежи

За определянето и постигането на ЦЕЛ 4, от Стратегия „ЕВРОПА 2020”- “Дял
на преждевременно напусналите училище- под 10% и дял на младото поколение със
завършено висше образование от най-малко 40%, водеща роля има политиката в
областта на образованието. Регионалната политика, отчитайки важното значение,
което има качеството на човешките ресурси за развитие на регионите в страната,
косвено ще подпомага отделните райони, главно чрез планиране и програмиране на
дейности, насочени към подобряване качеството на образователната инфраструктура,
подобряване на транспортната достъпност до училищата и университетите и чрез
насърчаване на мрежи за обмяна на опит и добри практики между райони в ЕС.
Необходимо е да се постигне съответствие между нуждите от кадри за бизнеса с
определена професионална подготовка и броя и професионалната ориентация на
учащите, завършващи професионалните гимназии, колежите и университетите.
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По данни на НСИ, делът на преждевременно напусналите образование и
обучение (на възраст 18-24 г.) в страната през 2008, 2009 и 2010 г. бележи тенденция на
постоянен спад и възлиза съответно на 14.8%, 14.7% и 13,9%. Делът на завършилите
висше образование сред 30-34 годишните за 2008, 2009 и 2010 г. в страната е съответно
27.1%, 27.9% и 27,7%, като е налице забавяне на темпа на изменение по този показател
в сравнение с предходни години.
Като са отчетени темповете на изменение на индикатора за дял на
преждевременно

напусналите

образованието

през

периода

2007-2010

г.,

в

Националната програма за реформи като национална цел за България до 2020 г.,
консистентна със Стратегия Европа 2020, е заложено достигане на дял на
преждевременно напуснали образователната система от 11%. При запазване на
сегашната тенденция, наблюдавана при индикатора дял на завършилите висше
образование сред 30-34 годишните, до 2020 г., в Националната програма за реформи е
заложено България да достигне дял от 36%. На ниво райони от ниво 2 тези стойности
към момента са достигнати само в Югозападен район, където относителният дял на
населението на 30–34 навършени години с висше образование през 2010 г. възлиза на
41%, а относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18-24
навършени години) - на 4,3%. Районът изпреварва дори средните стойности за ЕС-27,
които за 2010 г. са съответно – 33,6% и 14,1%. Следва да се отбележи обаче, че за
останалите райони от ниво 2 в страната делът на населението на 30–34 навършени
години с висше образование се движи в границите на 19-26%, а делът на рано
напусналите образование и обучение е в границите на 16,5%-18,5%.
Проблемите за България по отношение реализацията на младите хора са не
толкова в липсата на образование, колкото в липсата на подходяща професионална
ориентация, която да съответства на конкретните нужди на пазара на труда. В този
контекст е подходящо политиката за развитие на образованието да се съгласува с
политиката за развитие на страната като цяло и на отделните региони, за да се
осъществи необходимото съответствие и обвързване на потребностите от трудови
ресурси с подходящо образование и квалификация и съответно – развиването на
адекватни на изискванията на пазара образователни услуги, в т.ч професионално
обучение и квалификация.
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Здравни услуги
Изградената в България здравна инфраструктура (по данни на НСИ към
31.12.2010г.) включва 346 болнични заведения (многопрофилни болници,
специализирани болници и диспансери). В столицата те са 54, което
представлява приблизително 16% от общия брой на болничните заведения на
територия на страната.
Финансова и икономическа криза дава отражение и в сектора здравеопазване,
поради което в реформата

в тази сфера се залага на оптимизацията

и

преструктурирането на болничните заведения. В следващата таблица и графиката към
нея са отразени броят на лечебните и здравни заведения по райони от ниво 2, вкл.
многопрофилни и специализирани болници, диагностично-консултативни центрове,
медицински центрове и дентални центрове, медико-дентални центрове, както и
самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
Таблица 28. Лечебни и здравни заведения към 31.12.2010 г. по райони от ниво 2

Райони от ниво 2
България

Заведения
Лечебни заведения за болнична помощ
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения
Северозападен
Лечебни заведения за болнична помощ
район
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения
Северен
Лечебни заведения за болнична помощ
централен район Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения
Североизточен
Лечебни заведения за болнична помощ
район
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения
Югоизточен
Лечебни заведения за болнична помощ
район
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения
Югозападен
Лечебни заведения за болнична помощ
район
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ
район
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Други лечебни и здравни заведения

Брой
Легла
346
48 934
1 613
938
183
4 570
40
5 441
164
56
28
787
40
5 219
214
85
36
706
38
4 643
271
173
24
802
51
6 634
233
139
21
744
94
14 107
375
196
45
799
69
9 840
342
169
29
732
Източник: НСИ

В Южен централен (69 здравни заведения) и Югозападен район (94) и
Югоизточен район (51) са концентрирани близо 62% (214 здравни заведения)
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от общия брой болнични заведения. В областите12 Пловдив, Пазарджик,
София-град, Софийска област, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара
Загора болничните заведения са 193, което представлява близо 56% от общия
брой на болничните заведения на територията на България. От друга страна, в
областите Видин, Враца и Монтана са съсредоточени общо 21 болнични
заведения, което е едва 6% от общия им за страната. Следователно може да
се направи извода, че е налице значителна диспропорция между Южна и
Северозападна България по отношение на броя болнични заведения, като
същевременно основната част от болничните заведения е концентрирана в
девет области. Тази констатация ясно налага прилагането на по-целенасочена
политика за развитие на здравната инфраструктура и по-ясно очертаване на
териториите и съответно, населените места, за които достъпът до обща и
специализирана

здравна

помощ

е

затруднен,

предвид

неравномерно

разпределената към настоящия момент здравна инфраструктура.
Графика 15. Брой лечебни и здравни заведения по райони от ниво 2 за 2010 г.
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Осигуреността с болнични легла (легла в болници и диспансери) в България
през 2007 г. е 638.1 на 100 000 души стандартизирано население. В сравнение с
останалите страни-членки на ЕС, за които Евростат предоставя данни, показателя за
България е по-висок от този на 10 страни. По-висока от тази в България е
осигуреността с болнични легла на 100 000 души стандартизирано население в Литва,
Малта, Австрия, Белгия, Франция и др.
12 По данни на НСИ
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В представените по-долу таблица и графика е систематизиран броят на
болничните легла към 31.12.2009 г. по райони от ниво 213.
Таблица 29.Легла в лечебните заведения за болнична помощ към 31.12.2009 г. по видове легла, за
районите от ниво 2

Райони от ниво 2

България
Северозападен
район
Северен централен
район
Североизточен
район
Югоизточен район
Югозападен район
Южен
централен
район

Всичко Легла
за Психиатрични Легла
за Други
активно и легла
дългосрочна легла
интензивно
грижа
лечение
50 041
5 756

38 506
4 462

5 179
852

871
141

5 485
301

5 593

4 182

939

40

432

4 905

3 902

708

-

295

6 998
14 630
10 113

4 900
11 167
7 847

921
807
952

119
383
188

1 058
2 273
1 126
Източник: НСИ

Графика 16. Брой легла в лечебните и здравните заведения по райони от ниво 2 за 2010 г.
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Източник: НСИ
Данните потвърждават и в този случай неравномерното разпределение на
болничните легла в лечебните заведения, разположени в Северна и Южна България.
Като цяло, проблемни остават отдалечеността от мястото на предлагане на
13 Източник: Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения през 2009 година, НСИ
28.06.2010 г
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медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна),
високите цени на лекарствата и ниските финансови възможности на голяма част от
пациентите. Все още хората не получават необходимата подкрепа на здравето и
превенция на заболяванията. Болничната система все още не е достатъчно ефективна.
Регионалният разрез на синтезирания анализ на здравната инфраструктура
извежда на преден план необходимостта да се търси териториален баланс на
предлаганите здравни услуги не само от гледна точка на достатъчен брой на здравните
заведения, но и развиването и поддържането на подходящ набор от услуги, като се
осигурява и адекватен транспортен достъп на населението до тях. Това важи с особена
сила за осигуряването на спешна медицинска помощ в държавни болници за цялото
население на страната, с особено внимание към отдалечените от градовете и
труднодостъпни населени места.
Социални услуги
Социалното подпомагане е основният инструмент за гарантиране на адекватна
социална защита на уязвимите групи в населението. В последните години социалното
подпомагане е сериозно обвързано с активната политика на пазара на труда.
Дейностите за трайно завръщане на пазара на труда на лица в трудоспособна възраст,
получаващи месечни социални помощи, допринасят за фокусиране на системата за
социално подпомагане към най-нуждаещите се лица и семейства, а именно самотни
родители, хора с увреждания и възрастни самотни хора.
За провеждането на политиката за регионално развитие от съществено значение
е равномерното разпределение, спрямо броя на населението, на обектите на социалната
инфраструктура, в които се предлагат социални услуги.
От началото на 2010 г. до края на месец септември в страната по Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, с еднократни, целеви и месечни
социални помощи са подпомогнати общо 113 163 лица и семейства. Изплатената сума
е 37 581 169 лв. В сравнение с деветмесечието на 2009 г. се отчита значително
намаление на случаите, обект на социално подпомагане, с 33.3%.
В следващата таблица е представена информация за видовете социални услуги и
броят на лицата, на които са оказвани през 2008 г.по райони от ниво 2.
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Таблица 30.Социални услуги, които се предоставят в общността през 2008 г. по райони от ниво 2 14

Социални услуги, които се предоставят в
общността

ОБЩО ЗА СТРАHАТА
Социални услуги, извършвани в общността
Северозападен район
Социални услуги, извършвани в общността
Северен централен район
Социални услуги, извършвани в общността
Североизточен район
Социални услуги, извършвани в общността
Югоизточен район
Социални услуги, извършвани в общността
Югозападен район
Социални услуги, извършвани в общността
Южен централен район
Социални услуги, извършвани в общността

Заведения Капацитет Преминали
лица,
ползвали
социални
услуги
646

69 974

133 066

69

11 176

17 617

91

10 263

16 000

92

10 436

12 139

71

8 864

14 776

201

16 283

40 037

122

12 952

32 497
Източник: НСИ

Графика 17. Брой заведения за социални услуги по райони от ниво2 за 2008 г.
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Източник: НСИ
Броят на лицата, ползвали социални услуги в общността през 2008 г. е 133 066.
Лицата, ползвали социални услуги в общността през 2008 г. се разпределят както
следва:
14 Социалните услуги, извършвани в общността обхващат дневни центрове за деца и младежи, дневни центрове за
възрастни хора с умствени увреждания, дневни центрове (включително за възрастни хора), домашен социален
патронаж, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за временно настаняване и др.
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•

Най-голям е броят на лицата, ползвали домашен социален патронаж – 57 884,
като увеличението в сравнение с 2007 г. е с 37.5% .

•

Броят на лицата, ползвали услугите на центровете за социална рехабилитация е
48 659.

•

Центровете за обществена подкрепа са ползвали 11 242 души.

•

Услугите в дневните центрове за възрастни, включително и за лица с
увреждания са ползвали 6 647 души.

•

Дневните центрове за деца и младежи са оказали социална подкрепа на 3 685
деца до 18 годишна възраст. В сравнение с предходната година техният брой
бележи нарастване с 54%.

•

През центровете за временно настаняване са преминали 1 428 души (4.5 пъти
повече от тези през 2007 г.), през кризисните центрове – 621 души.

•

Защитените жилища са ползвани от 603 лица–с 28 % повече в сравнение с
2007г.

•

Центровете за работа с деца на улицата са обслужили 775 деца, което е със 72%
повече в сравнение с 2007 г.
Графика 18. Брой, лица ползвали социални услуги по райони от ниво 2 за 2008 г.
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Източник: НСИ
Специализираните институции за социални услуги към края на 2008 г. са 299 с
капацитет 19 794 места. Домовете за временно настаняване и социално учебните
професионални заведения от 2008 г. преминават към социалните услуги. От
действащите през 2008 г. специализирани институции най-голям е броят на домовете
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за стари хора (100), с капацитет 6 072 места, следвани от домовете за деца, лишени от
родителска грижа с капацитет 5 522 места и домовете за възрастни хора с умствени
увреждания – с 4 689 места.
Таблица 31. Социални услуги, предоставяни в специализирани институции през 2008 г. по райони
от ниво 215

Специализирани институции
ОБЩО ЗА СТРАHАТА
Специализирани институции
Северозападен район
Специализирани институции
Северен централен район
Специализирани институции
Североизточен район
Специализирани институции
Югоизточен район
Специализирани институции
Югозападен район
Специализирани институции
Южен централен район
Специализирани институции

(Брой)
Лица в края на
годината
общо

Заведения

Капацитет

299

19 794

17 253

56

3 384

2 847

54

3 817

3 470

33

2 262

2 064

49

3 429

3 120

61

3 898

3 138

46

3 004

2 614
Източник: НСИ

Графика 19. Брой специализирани институции за социални услуги по райони от ниво 2 за 2008 г.
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Източник: НСИ

15 Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции обхващат домове за стари хора, домове за деца
или младежи с умствени увреждания, домове за възрастни хора с физически увреждания, домове за възрастни
хора с умствени увреждания, домове за лица със сетивни увреждания, домове за деца, лишени от родителски
грижи и др.
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Графика 20. Брой лица, ползвали социални услуги в специализирани институции по райони от
ниво 2 за 2008 г.
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Източник: НСИ
Доходи
По данни на НСИ16, през 2010 г. средният годишен доход общо на лице от
домакинството е 3 812 лв., което е с 1,4% по-нисък спрямо 2009 г. Основната част от
този доход – 95.7% е получена под формата на текущи приходи от работна заплата,
пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество
и продажби на имущество. Останалата част от отчетения общ доход – 4.3% се дължи
на заеми, кредити и спестявания. Наблюдава се тенденция за намаляване на работната
заплата като основен източник на доход. През 2010 г. работната заплата формира
50.9% от общия доход на лице от домакинството срещу 40.2% през 2004 година.
В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата през
2010 г. намаляват спрямо предходната година. През 2010 г. домакинствата са
разполагали средно на лице с 1857 лв., получени от работна заплата, докато през 2009
г. тези средства са възлизали на 1928 лв., т.е. дохода от работна заплата е намалял с
3.7% през 2010 г. спрямо 2009 година.
Таблица 32. Общ доход17 средно на лице от домакинство по източници и райони през 2009 г. (в лв.)

Източници на доходи
Общ доход
Брутен общ доход
Работна заплата
Извън работната
заплата

Общо

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

ЮИР

3693
3536
1928

3557
3364
1621

3216
3071
1611

3381
3239
1739

4297
4151
2450

3507
3335
1754

3695
3543
1942

153

168

140

136

190

128

138

Източник: Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2009 година
В пари и в натура
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От самостоятелна
заетост
От собственост
Пенсии
Обезщетения за
безработни
Семейни добавки
за деца
Други обезщетения
и помощи
Регулярни
трансфери от други
домакинства
Приходи от
продажби
Други приходи
Изтеглени спестявания
Заеми и кредити
Общо

264
24
1019

318
14
1044

214
13
920

174
31
965

243
38
1125

304
18
990

325
18
989

20

28

27

22

11

28

12

34

45

48

39

20

34

32

68

70

73

75

63

55

82

26

54

23

58

10

24

5

32
58
14
30
15
39
47
126
136
131
112
131
134
105
112
93
108
97
118
93
159
62
58
78
52
51
77
59
3867
3707
3402
3530
4466
3677
3913
Източник, НСИ, Статистическа панорама - България 2009

Общият доход през 2009г. нараства спрямо 2008г. във всички статистически
райони. При средно за страната увеличение на общия доход на лице от домакинството
с 224 лв. (6.5%)1 най- голямо е увеличението на доходите в Югозападния и
Северозападния район- съответно с 373 лв (9,6%) и 334 (10.3%). С най- нисък общ
доход на лице през 2009г. е Северният централен район. Доходите от труд формират
близо две трети (63.5%) от общия доход на лице от домакинство. Сред доходите от
труд основно място заема работната заплата. За една година доходите от работна
заплата са се увеличили със 112 лв. средно на лице. В статистическите райони
нарастването на доходите от работна заплата варира от 19 лв. в Северозападния до 476
лв. в Югозападния район.
Въпреки финансовата криза, очевиден е стремежът да не се посяга прибързано
върху установените по места стандарти при заплащането и възможно по-дълго да се
търсят други балансиращи мерки. Голяма част от предприятията и организациите с
обективно намалена дейност са принудени да намаляват броя на наетите и като
следствие паралелно нараства средната заплата – със съизмерими или сходни
проценти.
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Графика 21. Работна заплата средно на лице от домакинство по статистически райони
3000

Левове

2008

2009

2500

2000

2305
1816

2450

1928
1467

1500

1621

1592

1611

1739

1640

1580

1754

1873

1942

1000

500

0

Общо

Северозападен

Северен
централен

Североизточен

Югозападен

Южен
централен

Югоизточен

Източник, НСИ
На второ място в доходите от труд са доходите от предприемачество. През
последната година тези доходи нарастват в пет от статистическите райони, като найголямо (64 лв.) е нарастването в Северозападния район. В същото време със 101 лв.
(37.0%) намаляват доходите от предприемачество в Североизточния район.
Пенсиите формират между 21.2 и 27.0% от общия доход на лице от домакинство
в различните райони. За една година увеличението на дохода от пенсии варира от 115
лв. в Югозападния до 334 лв. в Югоизточния район.
Увеличаването на доходите и цените на някои стоки и услуги се отразява и
върху увеличаването на разходите и тяхното преструктуриране. За една година
разходите нарастват различно в статистическите райони.
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Графика 22. Общ доход и общ разход средно на лице от домакинство по статистически райони
през 2009 година
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Увеличава се и разликата между статистическите райони с най-висок и с найнисък общ разход. През 2009 г. общият разход на лице от домакинство в Югозападния
район превишава с повече от 900 лв. този в Северния централен район.
Таблица 33. Структура на паричен доход средно на домакинство по статистически райони за
2008г.

Общ доход
Работна заплата
Извън работната
заплата
От
предприемачество
От собственост
Обезщетения на
безработни
Пенсии
Семейни добавки
за деца
Други социални
помощи
Регулярни
трансфери от други
домакинства
Приходи от
продажби
Други приходи

България СРЗ
100%
100%
53,9%
47.9%

СЦР
100%
51.5%

СИР
100%
49.4%

ЮИР ЮЗР
100% 100%
55.9% 59.4%

ЮЦР
100%
51.7%

5.0%

5.4%

5.8%

4.6%

4.5%

5.4%

4.5%

5.3%
0.9%

4.8%
0.4%

4.1%
0.7%

7.1%
0.8%

6.3%
0.6%

4.1%
1.3%

6.1%
0.7%

0.2%
24.1%

0.2%
28.4%

0.3%
23.9%

1.3%
21.7%

0.1%
23.6%

0.1%
22.5%

0.3%
26.2%

0.7%

0.9%

1.1%

1.0%

0.6%

0.4%

0.7%

3.2%

3.9%

3.9%

3.2%

3.2%

2.4%

3.6%

1.2%

2.4%

1.7%

2.0%

0.8%

0.7%

1.0%

2.3%
3.2%

1.8%
3.9%

1.6%
5.4%

6.4%
3.2%

1.8%
2.5%

1.0%
2.6%
2.7%
2.5%
Източник, НСИ
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Графика 23. Структура на паричен доход на домакинствата по източници на доходи за 2009г. (общ
паричен доход: 100%)
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Влиянието на кризата се усеща чувствително върху домакинските бюджети.
През

2009г.

се

наблюдават

някои

структурни

изменения

в

доходите

на

домакинствата, които са следствие от протичащите процеси в икономиката и в
частност на пазара на труда. Увеличава се делът на доходите от работна заплата и
пенсии и се намалява делът на доходите от предприемачество в структурата на
паричния годишен доход на домакинствата.
В равнището на средната месечна заплата отново се наблюдава най-голяма
разлика между Югозападния от една страна и Северния централен и Северозападния
райони от друга. Тази разлика е свързана и с различните нива на безработица на
съответните райони.
Графика 24. Средна месечна заплата за IV- то тримесечие на 2009г.
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По данни на Евростат за 2009 г. 46,2% от населението на България живее в риск
от бедност или социално изключване. Тази стойност е най-висока от всички страничленки на ЕС, като най-близки стойности имат Румъния (43,1%) и Латвия (37,4%) при
средно за ЕС-27 – 23,1%.
Съгласно последни анализи на Евростат за 2008 г. линията на бедност е
276,50 лв. При този размер на линията на бедност през 2008 г. 1 657 000 лица в
страната са живели под прага на бедност, което представлява 21,8 % от българското
население. България попада сред страните с най-висок относителен дял на бедност в
ЕС заедно с Латвия (25,6%), Румъния (23,4%), Гърция (20,1%), Литва (20%), Испания
(19,6%) и Естония (19,5%). На другия полюс с най-ниско равнище на бедност в ЕС са
Чехия (9%), Ирландия (10,1%), Холандия (10,5%) и Словакия (10,9%). С оглед на
горепосочените данни в Националната програма за реформи е дефинирана национална
цел „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души”, която е
консистентна със заложената в стратегия Европа 2020 обща европейска цел за
намаляване на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души до 2020 г. Тъй като
основният риск за изпадане в бедност на преобладаващата част от домакинствата е в
пряка зависимост и се определя от тяхната икономическа активност и участие на
пазара на труда, с дефинирането на тази цел се прави и връзка с национална цел
1 за достигане на равнище на заетост за възрастовата група 20-64 г. от 76 % до
2020 г. и дефинираните към нея подцели на Националната програма за реформи.
Насърчаването на заетостта ще допринесе за намаляване на равнището на
бедност, както сред безработните и работещите, които са в трудоспособна
възраст, така и сред децата и по-възрастните, като членове на техните
семейства. За намаляването на бедността в страната ще способства и
постигането на целите в образованието (национална цел 4 дял на преждевременно
напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със
завършено висше образование - 36% до 2020 г. от Националната програма за реформи).
1.4. Развитие на градовете
В средносрочна перспектива големите градски центрове и близките до тях
населени места, разположени на транспортните подходи към градския център, ще
продължат да бъдат най-привлекателните места, както за живеене, така и за бизнес.
Проучванията на пространственото развитие на градските центрове, направено в
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рамките на програмата ЕSPON, ги посочва като най-подходящите места за развитие
на икономика, основана на знанието. Това са т.нар. градове-метрополии, в които
следва да се развиват финансовите и бизнес услугите от най-висок клас.
За България такива функции би имала основно столицата София, където се
намират едни от най-големите и престижни университети. Очаква се столичният град
да продължи да се разраства интензивно през следващите години, като е подходящо
по-целенасочено да се използват предимствата на незастроените терени,
разположени в близост до главните входно-изходни транспортни артерии, като
потенциални зони за разполагане на нови икономически дейности, основани на нови
технологии и продукти с голям експортен потенциал. Подобен потенциал имат и някои
от другите големи градове в страната като Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Ст. Загора
и Плевен. Тези градове са разположени на

главните урбанизационни оси на

страната, които са и главни транспортни оси. Развитието на тези центрове трябва да
бъде съобразено с целите и приоритетите на политиката на ЕС за интегрирано градско
развитие и развитие на мрежите от градски центрове. Проблемите и насоките за
градско и териториално развитие са обект на стратегическите европейски документи,
като Зелената книга за териториално сближаване, Териториалният дневен ред на ЕС и
Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове. Те са насочени към
осигуряването на балансирано развитие на градските и околоградските райони, с оглед
паралелно стимулиране на потенциала на големите центрове и преодоляването на
негативите от свръхконцентрация. Хомогенното развитие на градските центрове от
типа малки и средни градове също е особено важно за по-пълното използване
местния потенциал за развитие. По-добрата транспортна достъпност и интеграцията
с други големи градове е ключов фактор за положителното въздействие върху
процесите на териториална концентрация. Оценява се, че

периферните райони от

Източна Европа, в т.ч. и българските региони, ще трябва да направят големи усилия, за
да достигнат европейските стандарти за транспортна достъпност.
Внедряването на нови технологии и развитието на иновации също би дало силен
тласък на икономическо развитие на големите и средните по големина градски
центрове. Като най-уязвими в условията на глобална конкуренция се посочват
регионите със ниско и средно технологично ниво на развитие. Тези райони трябва
да бъдат подкрепени да преодолеят технологичните и структурните промени, които
протичат или предстои да се осъществят. В тази връзка се посочва, че за някои от
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новоприсъединените райони от Източна Европа, в т.ч. българските, ще е необходимо
по-дълго време преди да се доближат до средните нива на БВП на глава от населението
за ЕС.
Важна роля за развитието на регионите на страната и за протичането на
урбанизационните процеси в тях ще има обвързаността им с близко разположените
градски центрове в съседните страни. Специално внимание следва да се обърне на
развитието на съседни градове, разположени по граници, които са вътрешни за ЕС и
които в много по-голяма степен ще могат да си сътрудничат и да се развиват
интегрирано в бъдеще. В най-голяма степен такъв процес се очаква да протече между
двойките градове, разположени по българо-румънската граница.
От 2009 г. България участва в проект за изготвяне на Съвместна стратегия за
пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и
Румъния (V4+2). В първия етап от работата по проекта беше анализирана и
представена информация за осите и полюсите на развитие в шестте държави, както и
информация за развитието на транспортните мрежи. Специално се акцентира на
съществуващите прекъсвания на осите на развитие и на линейните елементи на
транспортната инфраструктура на границата на някои от държавите. Проблемите
относно решаването на „прекъсванията” се предвижда да бъдат обект на двустранни
дискусии между компетентните институции в съответните страни. Намирането на
отговори на констатираните проблеми е важно с оглед разработването на съвместната
стратегия за пространствено развитие на държавите от V4+2.
Главните полюси и оси на развитие са дефинирани на основа на общи критерии
за шестте държави или на основа на приети актуални национални документи за
пространствено развитие. В проекта се посочва, че полюсите на развитие от 0 и 1
категория са най-интензивно развиващите се градски центрове със значими
икономически,

социални,

административни,

бизнес,

културни

и

научноизследователски функции.
Главните полюси и оси на развитие за България посочени в Съвместния документ
са :
•

Столицата София (категория 0);

•

9 главни полюса на развитие с транснационално значение: Пловдив, Бургас,
Варна, Стара Загора, Русе, Плевен, Видин, Благоевград и агломерацията с
център Велико Търново;
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•

Основните оси на развитие (категория 1) са базирани на TEN-T коридорите и
друга транспортна инфраструктура с европейско значение;

Второстепенните полюси и оси на развитие са:
•

10 второстепенни полюса на развитие с национално значение: Враца, Габрово,
Силистра, Добрич, Шумен, Сливен, Хасково, Кърджали, Смолян и Кюстендил
(категория 2 );

•

Второстепенни оси на развитие(категория 2) базирани на друга транспортна
инфраструктура с европейско значение;
За България са констатирани следните ключови проблеми:

•

Прекъсване на оста на развитие между България и Румъния по направлението
„Видин-Крайова/ Тимишоара ( на румънска територия не е посочена ос, която
да се свързва с българската) ; Предвид изграждането на Дунав мост 2, свързващ
градовете Видин и Калафат се счита, че се създават благоприятни условия за подобър транспортен достъп и ускорено икономическо развитие на района , на
основа на задълбочаване и разширяване на сътрудничеството в икономическата,
социалната и културната сфера в района за трансгранично сътрудничество.
Фигура 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

140

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

•

Прекъсване на оста на развитие между България и Румъния по направлението
„Варна-Констанца” ( не се посочва ос на румънската територия, която да се
свързва с българската

ос).

С оглед засилване на сътрудничеството между

България и Румъния относно развитието и управлението на крайбрежните
територии на Черно море и прилагането на интегриран подход за управление е
подходящо да се изяснят позициите на двете държави по отношение осите на
развитие в крайбрежните зони.
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Резултатите от І етап на работата бяха одобрени на среща на министрите на държавите
през март 2010г. и беше взето решение да продължи работата по разработването на
съвместната стратегия за пространствено развитие на държавите от V4+2.
Северозападен район
- Урбанизацията на района е по-ниска в сравнение с другите райони - в
градовете живее 63,2 % от населението. Има съществени различия по отношение на
западната част на района, която е по-слабо урбанизирана и източната,
процесите на

където

урбанизация са по-напреднали. Най-големият и значим градски на

център на територията на района е Плевен с население 106 хил.д. Необходимо е да се
стимулира развитието на градски център в северозападната част на района, който да
балансира териториалното влияние на Плевен и да създаде баланс по отношение
мрежата от градски центрове. Потенциал в това отношение има град Видин, предвид
специфичното му географско разположение в мястото на пресичане на два важни
транспортни коридора от трансевропейската транспортна мрежа. Изграждането на
втори мост на река Дунав при Видин също може да се приеме за фактор, който би
могъл да допринесе за по-динамичното развитие на град Видин, концентриране на
нови функции и дейности в града и териториите около него.
- Има четири средни града с население над 30 хил.д., които са центрове на
области - Враца (60 хил.д), Видин (48 хил.д.), Монтана (43 хил.д.) и Ловеч (36 хил.д.).
- Има два града с население между 20 и 25 хил.д., които допълват и
балансират областните центрове - Лом (22 хил.д.) и Троян (21 хил.д.).
- Главните оси на урбанизация на района са Видин-Монтана-Враца-София
и София-Плевен–Русе.
Важна роля и перспектива за по-интензивно развитие има град Видин
предвид изграждането на Дунав мост 2, разположението му на границата с две
държави- Румъния и Сърбия и формирането на трансгранична агломерация с градчето
Калафат, разположено на румънския бряг на река Дунав.
Северен централен район
- Урбанизацията на района е по-ниска от средната за страната - в градовете
живее 66,5% от населението на района.
- Голям град с население над 100 хил.д., който има важно значение за
икономическото развитие на района, е Русе - 149 хил.д. Агломерацията формирана от
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градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Дебелец влияе съществено
на урбанизационните процеси в района.
- Има 6 средни града над 30 хил.д. 4 от тях са областни центрове В.Търново (68 хил.д.), Габрово (58 хил.д.), Силистра (35 хил.д.) и Разград (33 хил.д.).
Другите два града са Горна Оряховица (32 хил.д.) и Свищов (30 хил.д.).
- Наред със Свищов и Горна Оряховица има още един град, който допълва
и балансира областните центрове - Севлиево (22 хил.д.).
- Главните оси на урбанизация на района са по направленията ПлевенВ.Търново-Търговище, Русе-В.Търново-Габрово-Ст.Загора и Русе-Разград-Шумен.
Североизточен район
- Урбанизацията на района е близка до средната за страната. В градовете
живее 72,7% от населението.
- Има два големи града с над и около 100 хил.д. население, които имат
важни функции за цялостното икономическо и социално развитие и пространственото
структуриране на територията района - Варна (334 хил.д.) и Добрич (91 хил.д.).
- Има два средни града над 30 хил.д., центрове на области – Шумен (80
хил.д.) и Търговище (37хил.д.).
- Няма други градове около 20-25 хил.д., които да допълват и балансират
областните центрове.
- Главните оси на урбанизация в района са Търговище-Шумен-Варна и
крайбрежната Шабла-Каварна-Балчик-Варна-Бургас.
Югоизточен район
- Урбанизацията на района е близка до средната за страната. В градовете
живее 71,3% от населението.
- Има три големи града с над и около 100 хил.д. население – Бургас (200
хил.д.), Стара Загора (138 хил.д.) и Сливен (91 хил.д.) Посочените градове формират
зони на влияние, които се развиват значително по-интензивно от останалите части от
територията на района.
- Има два средни града с над 30 хил.д. население – Ямбол (74 хил.д. –
областен център) и Казанлък (47 хил.д.), които изпълняват функции на по-значими
регионални центрове.
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- Има един град с население около 25 хил.д., който допълва и балансира
областните центрове - Нова Загора (22 хил.д.).
- Главните оси на урбанизация са Ст.Загора-Сливен-Бургас и ВарнаНесебър-Поморие-Бургас-Созопол-Царево-М.Търново.
Южен централен район
- Степента на урбанизация на района е 66,7% - по-ниска от средната за
страната.
- Има един голям града с над 100 хил.д. население, който исторически се е
наложил като голям градски център - Пловдив - 338 хил.д.
- Има шест средни града с над 30 хил.д. Четири от тях са центрове на
области - Хасково (76 хил.д.), Пазарджик (71 хил.д.), Кърджали (43 хил.д.) и Смолян
(30 хил.д.). Асеновград е с население от 50 хил.д., а Димитровград – с 38 хил.д. Шестте
града са важни регионални центрове.
- Има два града с население около 25 хил.д., които допълват и балансират
областните центрове – Карлово (24 хил.д.) и Велинград (22 хил.д).
- Главните оси на урбанизация на района са София-Пловдив-ХасковоСвиленград и В.Търново-Ст.Загора-Димитровград-Хасково–Кърджали. Второстепенни
оси на урбанизация са формирани по направлениеята Пирдоп-Карлово-Казанлък,
Карлово-Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем

и

Пирдоп-Панагюрище-Пазарджик-

Батак-Доспат.
Югозападен район
- Урбанизацията на района е 83,1% - най-висока за страната.
- На територията на района се намира най-големият градски център в
страната, който е с национално и международно значение - столицата София с
население от 1 232 хил.д.
- Има три средни града с население над 30 хил.д., центрове на области Перник (78 хил.д), Благоевград (70 хил.д.), Кюстендил (44 хил.д.)
- Има още четири града с над 25 хил.д. население, които допълват и
балансират областните центрове Дупница (33 хил.д), Петрич (28 хил.д.), Сандански (26
хил.д.) и Самоков (26 хил.д.)
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- Главните урбанизационни оси са формирани по направленията БотевградСофия- Перник-Кулата и Калотина-София-Пловдив. Второстепенна ос на урбанизация
е формирана по долината на река Места - Септември-Велинград-Белица-РазлогГ.Делчев и по направлението на подбалканския път София- Г.Малина- ЗлатицаПирдоп.
1.5. Райони за целенасочена подкрепа

Принципите и целите на държавната политика за регионално развитие в България
обуславят необходимостта от разработване на мерки и планиране на публични
средства за реализация на дейности в т.нар. „райони за целенасочена подкрепа” (РЦП).
Те обхващат една или група съседни общини в административно-териториалните
граници на дадена област (район от ниво 3), които по определени социалноикономически критерии и показатели изпитват сериозни затруднения за постигане на
конкурентоспособност,

устойчиво

развитие

и

просперитет.

Тези

райони

са

териториална основа за концентрация на ресурси за регионално и местно развитие.
Разпоредбите на Закона за регионалното развитие (ЗРР), създават нормативната рамка
и осигуряват правна възможност за ефективно планиране, изпълнение, наблюдение и
оценка на мерки и дейности, които по един балансиран и съобразен със специфичните
нужди на територията и местните общности начин са насочени към подпомагане на
местното и регионалното развитие със средства от държавата. Съгласно ЗРР,
териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя в
областните стратегии за развитие на базата на показатели, които отчитат степента и
динамиката на икономическо развитие, заетостта и безработицата, степента на
изграденост на техническата инфраструктура, социално-демографските тенденции и
структура, селищната структура и географското положение.
Една
Националната

от важните констатации в междинната оценка за изпълнението на
стратегия

за

регионално

развитие

е

нарастването

на

вътрешнорегионалните различия в икономическата и социалната сфера в последните
години независимо от усвоената помощ по оперативните програми. С оглед решаване
на този специфичен за българските региони проблем е подходящо да се осигурят
необходимите ресурси и да стартира механизъм за финансово подпомагане на
местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за
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целенасочена подкрепа, подкрепен със средства от държавния бюджет, като
необходим

допълнителен

инструмент

насочен

към

преодоляване

на

вътрешнорегионалните различия поне в един или два от регионите от ниво 2.
Предвид констатираното изоставане и задълбочаване на вътрешнорегионалните
различия, особено за Северозападен и Северен централен район, препоръчва се
разработването на специална програма за тези два региона, разработена по механизма
за финансиране на районите за целенасочена подкрепа. Специфичните мерки следва да
бъдат насочени към подпомагане развитието на малките и средни предприятия
(регионални клъстери), инфраструктура с местно значение, образование и социално
развитие. Първоначално програмата би могла да стартира в двата района
(Северозападен и Северен централен), като се създадат условия до 2020 г. да се
обхванат всички райони при спазване принципа на концентрация на ресурсите;
1.6. Актуализиран SWOT анализ
Актуализираният SWOT анализ е основа за преглед и оценка на
формулировките и преструктурирането на целите и приоритетите на регионалното
развитие за периода до 2015 г.
Силни страни
o Макроикономическа стабилност
o Членство на страната в ЕС
o Квалифицирана работна сила с високи равнища на образование и
квалификация
o Наличие на подходящи природно-климатични и културно исторически
дадености за развитие на разнообразни форми на туризъм
o Много добри възможности за достъп до Интернет
o Наличие на подходящ природен ресурс за използване на ВЕИ
o Добри условия за планиране на интегрирано развитие на регионално и местно
ниво, вкл. изграден капацитет за- стратегическо планиране на национално,
регионално , областно и местно ниво
o Развитие на сектора на МСП
o Наличие на широка мрежа от висши образователни и професионални
институции
o Стратегическо географско положение- пресичане на пет от паневропейските
транспортни коридори с потенциал за превръщане на транспорта в ключов
сектор на икономиката на регионите;
o Богато природно и културно наследство
o Сравнително равномерно развита мрежа от населени места
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Слаби страни
o Неблагоприятни демографски тенденции и риск от обезлюдяване на големи
части от територията на регионите
o Високо равнище на структурната безработица в определени части на
регионите
o Ниски доходи на населението, ограничаващи развитието на местния пазар
o Недоизградена и недостатъчно ефективна бизнес инфраструктура
o Ниско качество на публичните услуги
o Амортизирана и неравномерно разпределена техническа инфраструктура
o Недостатъчна и неефективно управлявана екологична инфраструктура
o Значителни вътрешнорегионални различия в социално-икономическото
развитие
o Недостатъчно използване на възможностите на публично-частните
партньорства
Възможности
o Ускорено изграждане на инфраструктурата по европейските транспортни
коридори и подобряване на връзките с регионалната транспортна мрежа
o Подобряване на екологичната, социалната и бизнес инфраструктура на
регионите
o Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия
o Развитие на информационното общество на регионално и местно ниво
o Ефективно използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за
интегрирано регионално и местно развитие
o Разширен достъп до европейските инфраструктурни мрежи
o Привличане на повече преки чуждестранни инвестиции
o Постигане на динамично, изпревараващо развитие на основа на интеграция и
сътрудничество на трансграничните райони
o Възможности за развитие на трансгранично сътрудничество по вътрешните и
външните граници на ЕС
Заплахи
o Влошаване на икономическото състояние в резултат на икономическата криза
– рецесия на икономиката, спад на чуждестранните инвестиции, повишаване
на безработицата, намаляване на доходите и потреблението.
o Продължаващи негативни последици за националната и регионалните
икономики вследствие на глобалната финансова и икономическа криза
o Политическа нестабилност в Югоизточна Европа, което намалява
атрактивността на региона за чуждестранни инвеститори
o Засилен конкурентен натиск върху регионалните икономики
o Подчертано негативни характеристики на демографското развитие и
емиграция от България (вкл. "изтичането на мозъци")
o Забавяне на структурните реформи в публичния сектор
o Неефективни действия за борба с корупцията и организираната престъпност

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

148

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

2. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Прилаганата Национална стратегия за регионално развитие, приета през 2005г.,
отговаря в значителна степен на целите и приоритетите за развитие на регионите в ЕС.
В този контекст, нейната стратегическа рамка не се нуждае от коренна промяна, а на
базата на вече определените с оперативните програмни документи области на
интервенции за периода 2007-2013 г., нейните

стратегически цели и приоритети

следва да се преструктурират и прецизират, с оглед постигане на съответствие между
целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й. В
тази връзка, целта на актуализацията на стратегическата рамка за развитие на
българските райони не е да се подмени с изцяло нова, а да се прецизира и
конкретизира в по-голяма степен, като се засили териториалния й фокус и контекст.
Визията, целите и приоритетите на актуализирания документ за изпълнение на
Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2011-2015 г.
са формулирани въз основа на:
•

Отчитане

на

резултатите

икономическото и

от

анализа

на

динамиката

в

социално-

инфраструктурното развитие на районите, както и в

състоянието на околната среда, в изтеклия период 2005-2009 г., като е отчетен
новия териториален обхват на районите, валиден от 01.01.2007 г
•

Акцентиране в по-голяма степен на приоритетните области за развитие на
регионите на ЕС, определени със Стратегическите насоки за развитие на
Общността 2007-2013 г., а именно:
-

превръщане на българските региони в по-атрактивни места
инвестиции

и

работа,

чрез

подобряване

на

за

транспортната

инфраструктура, по-широко прилагане на принципа за устойчиво
развитие чрез съчетаване на икономически цели с опазването на
околната среда и интегриране на глобалните проблеми в тази област
в процеса на стратегическо планиране на регионално и местно ниво;
-

насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието;

-

създаване на нови работни места и развитие на човешкия капитал;

-

засилване на териториалния контекст в стратегията за развитие на
българските региони

•

Засилване на стратегическата ориентация на документа за постигане целите
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на европейската кохезионна политика по отношение на икономическия
растеж и иновациите, заетостта, образованието, бедността и околната среда,
определени със Стратегия „Европа 2020”;
•

Отразяване на стратегическите насоки от европейската енергийна стратегия
по отношение по-широкото използване на възобновяеми източници на
енергия, повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния
сектор, засилване на енергийната независимост чрез осигуряване на
алтернативни възможности за доставки на енергийни суровини;

•

Отчитане на приоритетите на Териториалния дневен ред на ЕС от 2007 г.,
като резултат от сътрудничеството между страните-членки за провеждане на
обща политика за териториално развитие, касаеща развитието на градовете от
различен мащаб, селските райони, периферните и пограничните територии и
партньорството между тези територии.

•

Отчитане на насоките от Зелената книга за териториално сближаване от 2008
г. по отношение процесът на териториална концентрация, характерен за
българските райони, в т.ч. за изграждане на балансирана, устойчива мрежа от
градски

центрове

и

развитие

на

техните

предимства,

както

и

взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии. АДИ на НСРР
(2011-2015 г.) е съобразен и с другите две основни направления на Зелената
книга: свързване на териториите и сътрудничеството. По отношение на
свързването се акцентира не само върху транспорт, но също така и всички
инфраструктури, които са в основата на ефективното функциониране на
единния пазар – като онези, които гарантират достъп до здравеопазване и
образование,

високоскоростен

интернет

или

енергийни

мрежи.

Трансграничното, транснационалното, междурегионалното сътрудничество
следва да се превърнат в по-влиятелен инструмент за решаване на проблеми
на регионално и местно ниво от широк спектър – от въпроси на ежедневното
пътуване до околната среда.
•

Съгласуваност с препоръките на Лайпцигската харта за устойчиви европейски
градове от 2007 г., свързана с провеждането на политика за интегрираното
развитие на градските райони:
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-

създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез
взаимодействие между архитектура, планиране на инфраструктурата
и градоустройство, в т.ч. и за околоградските територии;

-

модернизиране на инфраструктурните мрежи и подобряване на
енергийната ефективност;

-

проактивна политика за образование и новаторство чрез цялостно
използване на познавателния потенциал на града;

-

внимание към „изостаналите” градски квартали в контекста на града.

• Постигане на по-добра обвързаност на стратегическо ниво с оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, за да се повиши ефективността
на усвояване на помощта от Структурните и Кохезионния фонд, подпомагаща
развитието на българските райони
•

Оценка на финансовите ресурси необходими за реализацията на стратегията, с
цел засилване на нейната реалистичност и изпълнимост.

•

Постигане на съответствие с националната законодателна рамка за
регионално развитие.

Препоръки за актуализация от Междинната оценка и Междинния доклад за
изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015)
за периода до 2010 година
Настъпилите промени в институционалната, нормативната и обществената
среда, включително промяната на териториалния обхват на районите на ниво 2, както и
необходимостта от по-силно интегриране на процесите по програмиране и реализация
на политиките, с фокус върху мерките за развитие, в т.ч. и тези финансирани със
средства от ЕС, определят рамката на действията за актуализиране на политиката за
регионално развитие. Положителният опит от подготовката на НСРР и останалите
документи за планиране на регионалното развитие е подходяща база за преминаване
към ново поколение програми за развитие, които отчитат по-ясно спецификата на
икономическите и социалните проблеми на национално и регионално ниво и
същевременно, акцентират върху основните приоритети за развитието на ЕС. В този
смисъл, подходът към актуализацията на НСРР, се обуславя както от разпоредбите на
§ 4 от ЗРР (2008) – изискването за привеждане на НСРР в съответствие с разпоредбите
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на закона и настъпилите промени в средата, така и от актуалните предизвикателства
пред политиката за регионално развитие. Конкретно това предполага:
¬

Ясно обвързване на целите и приоритетите на НСРР със съответните цели,
приоритетните оси и мерките по оперативните програми, съфинансирани от
ЕС, както и определяне на приоритетните области за интервенции, за всеки
район от ниво 2, с което да се подпомогне процеса на програмиране. Това
включва идентифициране и директно насочване на ресурси към районите, в
които различията се увеличават.

¬

Стартиране на механизма за подкрепа на местни инициативи и конкретни
проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа, подкрепен със
средства от държавния бюджет, като необходим допълнителен инструмент
насочен към преодоляване на вътрешнорегионалните различия поне в 1-2
от регионите от ниво 2;

¬

При определяне на източниците за финансиране следва да бъдат отчетени и
включени всички възможни източници – национални и от ЕС, които
допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие;

¬

Интегриране на процесите по наблюдение и оценка с тези, определени за
оперативните програми, съфинансирани от ЕС и унифициране на някои от
индикаторите за наблюдение и оценка;

¬

Съсредоточаване на усилията в подготовката на Националната програма за
развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 и на национален програмен документ по
политиката за сближаване за периода 2014-2020 г., паралелно с процедурите
по

приемането

Националната

на

Актуализирания

стратегия

за

документ

регионално

за

развитие

изпълнение
2011-2015

г.

на
и

Актуализираните документи за изпълнение на Регионалните планове за
развитие 2010-2013 г.
Междинната

оценка

препоръчва,

при

формулиране

целите

и

приоритетите на АДИ на НСРР следва да се има предвид обвързаността на областите
на интервенции спрямо обхвата на оперативните програми, съфинансирани от ЕС.
Подходящо е при определянето на целите на АДИ на НСРР да бъдат използвани
формулировки, определящи динамиката на развитие по отношение на основните
индикатори – начални и целеви стойности, чрез които ще бъде наблюдавано
постигането на съответната цел. Приоритетите, всъщност следва да определят
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областите, в които ще бъдат съсредоточени интервенциите. Приоритетните области
за прилагане на интервенциите могат да бъдат конкретизирани от гледна точка на
териториалното приложение на съответните мерки. Този подход осигурява и рамката
за актуализиране на регионалните планове за развитие, съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗРР.
ВИЗИЯ
Във визията на стратегията е направена редакция, като е отчетено, че от 1
януари 2007 г. България вече е членка на ЕС. Поставен е по-силен фокус върху
развитието на районите, а не единствено върху цялостното развитие на страната,
което е цел и на секторните политики и стратегии.
Текстът на визията се редактира по следния начин:
"Българските региони в ЕС - с динамично устойчиво развитие,
постигащи висок икономически растеж и заетост, привлекателни с подобреното
качество на живот и запазеното и валоризирано природно и културно
наследство".
Отчитайки изоставането в икономическото развитие на българските райони
спрямо останалите региони в ЕС, ключов стратегически приоритет на националната
стратегия за регионално развитие остава постигането на по-динамично икономическо
развитие, генериращо висок икономически растеж и заетост, като се прилага принципа
за устойчиво развитие. Счита се, че богатото природно и културно наследство на
регионите в България като специфична характеристика и предимство на потенциала
им за развитие правилно е отразен във визията за развитие до 2015 г. Отчита се
важната роля на МСП за регионалната икономика.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Главната цел на регионалното развитие за периода до 2015г. е
постигането на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република
България.
Определената главна цел се запазва, тъй като тя съответства на общите цели и
приоритети на районите от ЕС и целите на държавната политика за регионално
развитие, определени със Закона за регионалното развитие, приет през 2008 г.
България вече е страна членка на ЕС и постигането на балансирано и устойчиво
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развитие на българските региони ще бъде добра основа за нарастване на тяхната
конкурентоспособност и привлекателност в условията на глобализация. Засилването
на интегрирания подход в планирането на развитието е базирано основно на принципа
на устойчивото развитие, а именно съчетаването на целите на социалноикономическото развитие и тези в областта на околната среда.
Актуализираният документ за изпълнение на НСРР в периода 2011-2015 г.
потвърждава приетите стратегически цели за развитие на районите в България до 2015
г., като прави известно конкретизиране на параметрите и териториалния фокус на тези
цели, с цел отразяване на актуалните насоки по отношение кохезионната политика на
ЕС и проблемите и тенденциите в развитието на регионите в България в последните
години.
Изпълнението на главната цел на държавната политика за регионално развитие
ще се осъществи чрез реализацията на следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1 Постигане на ускорено развитие на българските
райони и доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС.
Стратегическа

цел

2

Намаляване

на

междурегионалните

и

вътрешнорегионалните различия чрез развитие на вътрешния потенциал на
районите и градовете.
Стратегическа цел 3 Развитие на териториалното сътрудничество,
добросъседството и партньорството за постигане на европейска териториална
кохезия.
Настъпилите промени в социално-икономическото развитие на регионите в
България, отражението на световната финансовата криза върху икономическото
развитие на регионите в ЕС и наличните прогнози за следващите години, налагат
промяна на целевите стойности на индикаторите за оценка степента на реализация на
стратегическите цели на НСРР. Бъдещата стратегическа рамка за развитие на
българските региони следва да отговаря в много по-голяма степен на специфичните
потребности и възможности на всеки един от регионите, което налага да бъде
приложен диференциран подход за формулиране на целевите стойности на избраните
количествени индикатори за отчитане на напредъка по реализирането на целите и
приоритетите на АДИ на НСРР (2011-2015). В тази връзка, за постигането на главната
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

154

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

цел и на стратегическите цели за районите в България към края на 2015 г. се предлагат
различни целеви стойности по основните количествени индикатори, както следва:
•

Достигане на дял % БВП на глава от населението от средното ниво за

регионите в ЕС 27 по райони както следва;
Югозападен район- 75 %;
Североизточен район- 50%;
Югоизточен район- 50%;
Северозападен район- 45 %;
Северен централен район- 45%;
Южен централен район- 45 %;
•

Достигане на равнище на заетост на населението в трудоспособна

възраст в:
Югозападен район - 73 %;
Всички останали райони от ниво 2 - 65%;
•

Брой население, което е бенефициент по рехабилитирани и
реконструирани пътища ІІ и ІІІ клас;

•

Брой километри рехабилитирани и реконструирани пътища ІІ и ІІІ
клас;

•

До 20% от населението с подобрено транспортно обслужване с
достъп до изградени автомагистрали и пътища І клас.

В Приложение № 4 са представени базовите стойности на основните
индикатори, по които следва да се осъществява наблюдението и оценката на
изпълнението на заложените стратегически цели и приоритети в Актуализирания
документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие в периода
2011-2015 год.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

155

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

ПРИОРИТЕТИ
Приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие за периода
до 2015 г. продължават да бъдат актуални като формулировка и съдържание, но се
нуждаят от по-тясно обвързване със стратегическите цели на националната и
европейската регионална политика и оперативните програми, които действат през
периода 2007-2013 г. и осигуряват значителна част от финансовите ресурси за
подкрепа на регионалното развитие и намаляване на междурегионалните и
вътрешнорегионалните различия.
В тази връзка е направено преструктуриране и редакция на формулировките на
приоритетите за развитие, както и на някои специфични цели.
Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентоспособност и
интегрирано градско развитие
Чрез новото наименование на приоритета се постига обединяване на
приоритет 1 и приоритет 4 от текста на приетия документ на НСРР (2005-2015 г.), в
съответствие с новите насоки за засилване на градското измерение на регионалното
развитие в рамките на ЕС, като се постига по-добро съответствие със съответните
интервенции на оперативната програма за регионално развитие (Приоритетна ос 1 на
ОПРР).
Промяната в рамката на този приоритет е извеждането в дневния ред на
държавната политика за регионално развитие на проблемите на интегрираното градско
развитие, връзките град-регион и изграждането на градска среда с високо качество
като тясно свързани с икономическото развитие и конкурентоспособността на
регионите. Ролята на градовете като двигатели на растежа и прилагането на
интегриран подход за планиране и градско развитие са в основата на приоритета.
Основните специфични цели на този по-разширен приоритет са:
Специфична цел 1: Развитие на изследователска дейност, технологично
развитие и иновации в подкрепа на регионалните икономики.
Дейностите по тази специфична цел са насочени към въвеждане на нови
технологии, в т.ч. „зелени технологии”, и към развитие на икономика, основана на
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знанието. Необходимо е повишаване на конкурентоспособността чрез технологично
обновяване на МСП в районите, както и чрез предоставяне на услуги в
индустриалните/бизнес

зони,

изграждане

на

бизнес

мрежи,

регионални

и

трансгранични клъстери, създаване на технологични паркове, сътрудничество и обмен
на добри практики, а също подобряване на връзката между университетите и научния
сектор от една страна, и бизнеса от друга. Специален акцент се поставя върху
подкрепата на зелени
предвижданията на

технологии за производство на енергия, в съответствие с

Националния план за действие за енергията от възобновяеми

източници и Стратегия „Европа 2020” за увеличаване на 20% на дела на ВЕИ в
крайното

енергийно

потребление;

въвеждане

на

енергийни

обследвания,

сертифициране и добри практики за енергиен мениджмънт във връзка с целите на
Националната дългосрочна програма за енергийна ефективност до 2015 г. и „Европа
2020” за постигане на енергийна ефективност от 20%.
Основните направления на специфичната цел отчитат и ключовите цели на
проекта на Стратегията за устойчиво развитие на Република България (2007-2020г.),
Иновационната стратегия на Република България до 2020 г., Национална стратегия за
развитие на научните изследвания (2020), проектът на Националната стратегия за
околна среда (2009-2018 г.) и Енергийната стратегия на България до 2020 г. Поголямата част от дейностите ще бъдат подкрепени хоризонтално, а програмата за
регионално развитие ще съдейства за изграждане на подходяща инфраструктура в
тези зони. Специфичната цел ще получи подкрепа и по мярка 1.3 „Насърчаване на
иновациите за преодоляване на бариерите и ускоряване на развитието” на Програмата
за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа (РЦП).
Специфична

цел

2:

Подобряване

на

достъпа

и

развитието

на

информационните и комуникационните технологии в областта на публичните
услуги и услугите за МСП
Интервенциите, включително по оперативната програма за регионално
развитие, следва да са насочени към цялостно подобряване на достъпа до Интернет и
телекомуникации в районите, както в градските центрове, така и в отдалечените
периферни зони. Към момента българските райони се определят като „информационно
изолирани” и „дигитално разделени” в сравнение с регионите в ЕС. Специфичната цел
включва дейности, предвидени за постигането на основните цели на Стратегията за
развитие на информационното общество в Република България (1999г.) - осигуряване
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на всички граждани на равен достъп до съвременни телекомуникационни и
информационни услуги, както и създаване на нова среда на живот и работа чрез
широко използване на модерни ИКТ в обществената, политическата, икономическата и
културната сфера. Допълнителни дейности в подкрепа на специфичната цел са
предвидено и по мярка 1.1 „Развитие на информационните и комуникационните
технологии на територията на общините” на Програмата за реализация на дейности в
РЦП.
Специфична цел 3: Интегрирано развитие на градовете и укрепване на
взаимовръзката град-регион
Градовете имат важни организиращи функции по отношение развитието на
заобикалящите ги територии. В този контекст е подходящо прилагането на интегриран
подход по отношение на планирането и развитието им, като се отчита потенциала и на
населените места, които са разположени в непосредствена близост до големите
градове (5-10 км). Интегрирането на тези близки населени места към градската
структура би могло да ги превърне, бързо и с неголеми инвестиции, в привлекателно
място за живеене и локализиране на нови икономически дейности. Във връзка с това и
в съответствие със проекта на Стратегията за устойчиво развитие на Република
България (2007-2020 г.), АДИ на НСРР (2011-2015 г.) предвижда подкрепа на
използването на обществен транспорт в зоните на предградията и покрайнините на
големите градски центрове.
Специфична цел 4: Изграждане на привлекателна градска среда,
възстановяване и обновяване на градски райони, насърчаване на екологично
чист градски обществен транспорт
В периода 2011-2013 г. се предвижда разработване на интегрирани планове за
градско развитие за 36 града, дефинирани в ОПРР, като центрове на градски
агломерации, които ще осигурят база за реализация на проекти за градско развитие до
2020 г. Стартира прилагането на инструмента за финансов инженеринг Jessica за
проекти за градско развитие, който дава възможност за реализиране на проекти
насочени към устойчиво градско развитие, обновяване и възстановяване на отделни
зони и елементи на градската структура. Предстои сключване на договори с Фондовете
за градско развитие.
Реализацията на специфичната цел обединява дейности, които са пряко
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свързани с устойчивото развитие на градовете - рехабилитация на стари
производствени зони, подобряване на градската среда в жилищните квартали,
подобряване на благоустрояването на населени места, квартали и махали, подобряване
достъпа до публични услуги (образование, здравеопазване), включително за хора с
увреждания, рекултивация на стари замърсени зони в градовете и селата, въвеждане на
мерки за енергийна ефективност от публичния и частния сектор в градовете. Тези
дейности отчитат предвижданията на Стратегията за устойчиво развитие на Република
България (2007-2020 г.).
Въвеждането на екологосъобразни системи и технологии за градския
транспорт в големите градове ще спомогнат за преодоляване на проблемите със
замърсяването на градската среда, където тези проблеми са най-критични. Проектът за
интегриран транспорт на град Бургас е първият, който показва резултатите от
прилагането на интегриран подход при развитието на градските транспортни системи.
Подобни проекти стартират и в другите големи градове- София, Пловдив, Варна , Русе,
Стара Загора и Плевен. Дейностите в тази насока ще подпомогнат изпълнението на
ангажиментите на страната и регионите за ограничаване на негативните последствия
от глобалните изменения на климата, чрез намаляване на емисиите на парникови
газове от транспорт в населените места. Същевременно ще се подобри управлението
на градския транспорт чрез въвеждане на интелигентни системи за управление на
трафика.
Друга

мярка,

целяща

ограничаването

на

парниковите

емисии

е

газифицирането на малките градове. В тази връзка, част от дейностите по
специфичната цел съответстват на една от основните цели на Стратегия „Европа 2020”
за намаляване на парниковите газове с 20%, и на Националната стратегия за околна
среда (2009-2018 г.).

Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща
условия за растеж и заетост
Приоритетът следва да запази своето действие и при новите условия, като
обединява действия за:
- хармонично изграждане на елементите на инфраструктурата;
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- подобряване на качеството на инфраструктурните услуги;
- засилване на стратегическия подход и интегрираното развитие на
инфраструктурата за постигането на икономически растеж, заетост и устойчиво
развитие на районите;
- ефективно използване на местния потенциал.
Този приоритет ще бъде насочен към постигането на вече заложените
специфични цели:
Специфична цел 1: Развитие и модернизация на елементите на
регионалната и местната транспортна инфраструктура
По

оперативна

програма

„Транспорт”

са

предвидени

операции

по

изграждането и модернизирането на инфраструктура по трасетата на трансевропейските транспортни коридори на територията на България. Планирани са мерки
за устойчиво развитие на основните видове транспорт – пътен, железопътен, воден,
въздушен и интермодален. Оперативната програма за регионално развитие ще
подкрепи реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа от ІІ и ІІІ клас и
общинската пътна мрежа за подобряване на транспортния достъп на регионално ниво
до главните транспортни коридори, както и за засилване на икономическата активност
в периферните и изостаналите райони. Във връзка с доизграждането на мрежата от
автомагистрали, специално внимание се обръща на пътищата, които свързват
регионалния и местен трафик с тях. Частична подкрепа е предвидена и по мярка 2.2
„Подобряване на инфраструктурата за развитие на бизнеса, осигуряване на достъпност
и мобилност” на Програмата за реализация на дейности в РЦП. Насочеността на
специфичната цел е в съответствие с отделни приоритети на Стратегията за устойчиво
развитие на Република България (2007-2020 г.), Националната стратегия за
интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и оперативен план
за изпълнение (2006-2015 г.) и Генералния план за развитие на транспорта.
Съществен ще бъде приносът на ОП Транспорт 2007-2013 г. за изграждането
на участъците от АМ Струма

„Д.Диканя-Дупница-Благоевград” и „Кулата-

Сандански”.
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Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната
инфраструктура
За постигането на тази специфична цел се предвиждат интервенции на местно
ниво за подобряване на водоснабдителни и канализационни системи, изграждане на
инфраструктура за пречистване на отпадни води, опазване и осигуряване на добро
състояние на повърхностните, подземните и крайбрежните морски води, предпазване
от природни рискове и развитие на възобновяеми енергийни източници. По-специално
в сектора на управление на отпадъците се предвиждат дейности за: обхващане на
всички населени места от системи за организирано сметосъбиране на битови отпадъци;
въвеждане на системи за разделно събиране и предварително третиране на отпадъци, в
т.ч. биоразградими отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата; както и изграждане
на инсталации за оползотворяване на отпадъци, например отделени газови емисии
(метан) от депата за битови отпадъци, включително за производство на електрическа
енергия. Интервенциите са в съответствие със стратегически приоритети на проекта на
Стратегията за устойчиво развитие на Република България (2007-2020 г.),
Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република
България (2006-2015 г.) и проекта на Националната стратегия за околна среда (20092018 г.). Подкрепа ще бъде осигурена по хоризонталната програма в областта на
опазване на околната среда, както и по мярка 2.2. „Подобряване на инфраструктурата
за развитие на бизнеса, осигуряване на достъпност и мобилност” на Програмата за
реализация на дейности в РЦП.
Специфична цел 3: Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и
местна бизнес инфраструктура
За повишаване конкурентноспособността на МСП са необходими инвестиции
в подобряване на бизнес инфраструктурата. Интервенциите са насочени към
инвестиции на „зелено” и „кафяво” - към изграждане на бизнес, индустриални и
технологични паркове, бизнес инкубатори и обновяване на стари производствени зони,
незасегнати от екологични замърсявания при насърчаване развитието на публичночастното партньорство. Специфичната цел ще получи подкрепа по оперативната
програма за регионално развитие, от Оперативна програма „Конкурентоспособност” за
подобряване на проиновативна инфраструктура, както и по мярка 2.2. „Подобряване на
инфраструктурата за развитие на бизнеса, осигуряване на достъпност и мобилност” на
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Програмата за реализация на дейности в РЦП.
Приоритет 3: Подобряване на привлекателността и качеството на живот в
регионите и развитие на устойчив туризъм
Развитието на човешкия и социалния капитал наред с туристическия
потенциал и опазването на природното и културното наследство на районите ще
допринесат за повишаване на тяхната привлекателност и качеството на живот.

Специфична цел 1: Повишаване на атрактивността на регионите чрез
инвестиции в образованието, ефективни мерки на пазара на труда и предоставяне
на качествени здравни услуги
Чрез формулиране на обща специфична цел са обединени специфичните цели
в социалния сектор за постигане на по-добро интегриране на социалните аспекти в
общото развитие на районите – в образованието, здравеопазването, пазара на труда,
конкурентоспособността на човешките ресурси, социалното включване на групи в
неравностойно положение. Специфичната цел ще получи хоризонтална подкрепа от:
- Оперативната програма за регионално развитие за изграждане на модерна
инфраструктура и обновяване на техническото оборудване на образователни, здравни,
социални и културни институции;
- Оперативната програма за развитие на човешките ресурси за насърчаване на
заетостта и намаляване на безработицата чрез разкриване на нови работни места и
интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда, както и активирането на
продължително безработните лица и неактивните; подпомагане на преходите на
личността между различните състояния на пазара на труда; повишаване на равнището
на знания и умения на работната сила за по-качествена заетост; подобряване на
възможностите за достъп до учене през целия живот; образование и обучение в
подкрепа на прехода към икономика, основана на знанието.
- Програмата за реализация на дейности в РПЦ чрез мярка 1.2 „Подобряване на
възможностите за образование и развитие на човешкия капитал”, мярка 3.1
„Повишаване равнището на заетост и адаптивността на пазара на труда” и мярка 3.2
„Съьдаване на условия и насърчаване на социалното включване, сигурността,
балансираното и гъвкаво участие в пазара на труда”.
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Мерките по специфичната цел са съобразени с целите и приоритетите на
Стратегията

за

устойчиво

развитие

на

Република

България

(2007-2020г.),

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България (2008-2015г.) и
Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013г.).
Специфична цел 2: Постигане на устойчиво развитие на туризма в
районите, опазване и валоризиране на природното и културното наследство
Интервенциите по специфичната цел са ориентирани в няколко основни
направления в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за устойчиво
развитие на туризма в Република България (2009-2013г.): диверсификация на
националния туристически продукт, повишаване качеството на предоставяните услуги
и защита на правата и сигурността на потребителите; ефективни маркетинг и реклама
на България като туристическа дестинация и на туристическите

продукти на

районите; разработване на туристическо райониране като първа стъпка за
регионализиране на туристическата политика; подобряване на интермодалността при
превозите на туристи; подобряване на съпътстващата инженерна инфраструктура и
достъпа до туристически обекти и атракции; стимулиране ролята на туризма на пазара
на труда, въвеждане на съвременни изисквания за обучение и квалификация на
кадрите и система от стимули за намаляване на текучеството в бранша.
Мерките по специфичната цел отчитат и приоритетите на Националната
стратегия за околна среда (2009-2018 г.) в частта и свързана с интегрираната защита и
опазване на природното и културно наследство. Ще се насърчават дейности в посока
изследване на последиците от промените в климата; опазване на биологичните видове
и природни местообитания и устойчиво ползване на природните ресурси; изграждане
на съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени участъци, устойчиво
използване на земите; реставрация на културно-исторически обекти и подобряване на
достъпа до тях; подкрепа за организиране на събития като фестивали, местни
традиции, занаяти.
Предвижда се специфичната цел да бъде подпомогната от Оперативна програма
„Регионално развитие” и Оперативна програма „Околна среда”.
Приоритет 4: Развитие на сътрудничеството за европейско териториално
сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството за постигане
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Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

163

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

на развитие
Европейското териториално сътрудничество е важен стълб на политиката на
сближаване в ЕС и ще продължи да се реализира чрез изграждане на съвременни
модели на трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество.
Специфична цел 1: Развитие на трансгранично сътрудничество
Европа без граници е от важно значение за преодоляване на структурните
проблеми на граничните и периферните райони. Ключовите дейности ще се
концентрират върху подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на
съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на
рискове. Интервенциите ще бъдат подпомагани от няколко основни програми:
- Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ (България и Македония, България и Сърбия, и България
и Турция);
- Оперативните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните
граници на ЕС (България и Румъния, и България и Гърция),
- Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно
море 2007 - 2013"
Специфична цел 2: Развитие на междурегионалното и транснационалното
сътрудничество
Междурегионалното и транснационалното сътрудничество ще се развива на
основата на възможностите за българските региони за обмяна на опит, добри практики
и реализация на проекти от общ интерес в областта на опазването на околната среда,
развитието на транснационалните транспортни и комуникационни мрежи, намаляване
на опасностите от технологични и природни рискове, изграждане на мрежи за
трансфер на технологии и познания. Дейностите ще се финансират по определени
приоритетни оси на Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен
капацитет”, както и от специални програми за развитие на междурегионалното и
транснационалното сътрудничество като: оперативната програма за транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа, оперативната програма за междурегионално
сътрудничество "ИНТЕРРЕГ IVС", оперативната програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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добро управление за програмите за териториално сътрудничество", оперативната
програма "ЕСПОН 2013 - Европейска мрежа за наблюдение на териториалното
развитите и сближаване" и оперативната програма УРБАКТ II "Мрежа за градско
развитие";
Специфична цел 3: Работа в мрежа и обмен на опит с европейските
региони
Създаването на нови инициативи и проекти от европейско значение,
изграждането на транснационални мрежи за сътрудничество, насърчаването на
икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа
ще бъдат подкрепени в рамките на тази специфична цел. Финансиране е предвидено по
програмите, които ще подпомогнат дейностите по специфична цел 2.
Приоритет 5: Укрепване на капацитета на регионално и местно ниво за
подобряване процеса на управление на регионалното развитие
Необходим е нов стратегически подход за укрепване на институционалния и
административния капацитет в областта на управление на регионалното и местното
развитие. Такъв подход предполага нова дефиниция и преструктуриране на вече
заложените специфичните цели с цел да се включат актуалните проблеми за
осъществяване на ефективна и ефикасна регионална координация на структурните
инструменти за подпомагане на развитието, включително със средства от ЕС, както и
изграждане на интегрирана информационна система в областта на регионалното
развитие.
Специфична

цел

1:

Подобряване

на

процесите

на

планиране,

програмиране и осъществяване на ефективна регионална координация между
инструментите за подпомагане на регионалното развитие.
Тази цел е насочена към подобряване на качеството и взаимодействието между
процесите на планиране, програмиране и реализация на дейностите за подпомагане на
регионалното и местното развитие, както и повишаване на капацитета за усвояване на
средствата от Структурните фондове на ЕС на регионално и местно ниво. В тази
връзка, дейностите за подобряване на административния капацитет и организация
следва да получат финансиране от Оперативна програма „Административен
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капацитет”, по приоритетна ос „Техническа помощ” на всяка от останалите
оперативни програми, както и по мярка 4.2 „Укрепване на капацитета, партньорството
и сътрудничеството за устойчиво интегрирано местно развитие” на Програмата за
реализация на дейности в РЦП.
Регионалната

координация

между

оперативните

програми,

оказващи

въздействие върху съответните региони, ще има ключово значение за степента на
усвояемост и ефективността на средствата от националните и европейските фондове,
частните ресурси и средствата от международни донорски организации.
Специфична цел 2: Подпомагане изграждането на регионални и местни
партньорства за развитие
С цел засилване на партньорството като основен принцип на регионалното и
местно развитие, ще продължи укрепването на институционалния капацитет на
създадените органи за партньорство - регионални съвети за развитие и областни съвети
за развитие в посока развитие на капацитета за стратегическо планиране,
усъвършенстване на регионалното управление, подобряване на регионалната
координация между секторни политики и засилване на техният териториален фокус,
програми и проекти за развитие, усъвършенстване на системата за наблюдение на
изпълнението на документите и оценка на въздействието върху развитието на
районите. Специфичната цел е обвързана с мярка 4.2 „Укрепване на капацитета,
партньорството и сътрудничеството за устойчиво интегрирано местно развитие” на
Програмата за реализация на дейности в РЦП.
Специфична цел 3: Изграждане и усъвършенстване на интегрираната
система за информационно осигуряване на регионалното и местното развитие
С формулирането на специфичната цел се отговаря на препоръката на
Междинната оценка и Междинния доклад за изпълнението на НСРР за периода до 2010
г. за изграждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в
която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации,
да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този
начин може да се осигури необходимата информационно-технологична платформа за
събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на
мерките за развитие.
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3. ОБЩА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията е
нов момент в съдържанието на Актуализирания документ за изпълнение на
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2010-2015 г. Общата
оценка на необходимите ресурси не представлява финансов план, а експертна оценка
на необходимите финансови ресурси за реализиране целите на Националната стратегия
за регионално развитие.
Съгласно законодателството за регионално развитие (по-конкретно чл.26 от
Закона за регионалното развитие) по отношение на финансовите източници общата
оценка обхваща следните основни направления:
•

национално публично финансиране (от държавния бюджет, общинските
бюджети, както и финансови ресурси от други източници – публични фондове,
предприятия и др.)

•

европейски средства (от фондовете на ЕС);

•

финансиране от международни финансови институции;

•

частно финансиране (от частни фирми, банки, застрахователни компании,
фондации, асоциации, сдружения и др.)
Експертната оценка на необходимите финансови средства е базирана на

приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие и е представена с
абсолютни числа и относителни дялове. При анализа на необходимите средства по
приоритети са взети предвид ограниченията при финансирането на оперативните
програми, отразяващи от една страна прилагането принципа на допълняемост, а от
друга - произтичащи от законодателството за предоставяне на държавни помощи.
Оценката е направена, като е отчетен броя на населението по райони от ниво 2
към 31.12.2010 г. по данни на НСИ и специфичния размер на помощта от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и националното съфинансиране по
информация от Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) към 31.05.2011 г. Следва да се
има предвид, че бюджетите на Оперативните програми са разчетени до 2013 г., но част
от одобрените проекти ще се изпълняват до края на периода на действие на НСРР
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(2015г.). При изчисленията е използвана следната методика: населението на България е
приравнено на 100% и е изчислен относителния дял на населението на всеки от
районите от ниво 2. На база на съответните дялове е изчислен размера на средствата,
предвидени по оперативните програми – по фондове на ЕС (Европейски фонд за
регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд) и националното
съфинансиране за всеки от районите от ниво 2 – таблица 30. В таблица 31 са
представени данни за предвидените финансови средства от Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС и съответно от национално съфинансиране на глава от
населението общо за страната и по райони от ниво 2. Посочените стойности са сумарни
за трите години до края на настоящия програмен период – 2011, 2012 и 2013 г. В
таблица 32 са представени данни за предвидените финансови средства от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и съответно националното
съфинансиране на глава от населението (общо за страната и по райони от ниво 2), като
стойностите са за целия програмен период 2007-2013 г. Следва да се уточни, че са
отчетени единствено финансовите средства по мерките 3.1.3, 3.2.1 и 3.2.2 по ос 3
„Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” на

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., които имат отношение към
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.
Общият размер на финансовите ресурси за изпълнение целите на АДИ на НСРР
се изчислява като сума от финансовите средства от европейските фондове - ЕФРР,
ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и съответното национално съфинансиране за периода 2011-2013 г.
(табл.33 и табл.35); кредитния ресурс от Фонд Флаг за периода 2011-2013 г. (табл.36);
и включените в рамките на бюджетната прогноза финансови ресурси за реализация на
дейности в районите за целенасочена подкрепа за периода 2012-2014 г. Общият размер
на финансовите ресурси възлиза на 9 140 131 058 лв.
Таблица 34. Финансиране от оперативните програми по райони от ниво 2 за периода 2011-2013 г.
(в лв.)
Европейски
Европейски
фонд за
Кохезионен
социален фонд
Национално
регионално
фонд - КФ
ОБЩО:
развитие съфинансиране
- ЕСФ
( CF)
( ESF)
ЕФРР
( ERDF)
България
3 279 183 858
1 212 848 827 2 322 482 476
1 376 657 553
8 191 172 714
в т.ч: ОП Регионално
развитие
1 392 530 133
0.0
0.0
245 740 610
1 638 270 743
ОП
1 010 707 356
0.0
0.0
178 360 121
1 189 067 477
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Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ
Северозападен район
в т.ч: ОП Регионално
развитие
ОП
Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ
Северен централен район
в т.ч: ОП Регионално
развитие
ОП
Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ
Североизточен район
в т.ч: ОП Регионално
развитие
ОП
Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ
Югоизточен район
в т.ч: ОП Регионално
развитие
ОП
Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ
Южен централен район
в т.ч: ОП Регионално
развитие
ОП

0.0
377 330 740
449 203 270

1 055 627 682
0.0
0.0

0.0
1 277 365 364
1 045 117 112

186 287 237
387 758 025
342 046 824

1 241 914 919
2 042 454 129
1 836 367 206

0.0
49 412 359
386 943 695.3

157 221 145
0.0
143 116 161.6

0.0
0.0
274 052 931.2

27 744 908
8 719 828
162 445 591.2

184 966 053
58 132 187
966 558 379.3

164 318 555.7

0.0

0.0

28 997 392.0

193 315 947.7

119 263 468.0
0.0
44 525 027.3
53 005 985.9

0.0
124 564 066.5
0.0
0.0

0.0
0.0
150 729 112.0
123 323 819.2

21 046 494.3
21 981 894.0
45 755 446.9
40 361 525.2

140 309 962.3
146 545 960.5
241 009 586.2
216 691 330.3

0.0
5 830 658.4
393 502 062.4

18 552 095.1
0.0
145 541 859.2

0.0
0.0
278 697 897.1

3 273 899.1
1 028 939.7
165 198 906.4

21 825 994.2
6 859 598.1
982 940 725.1

167 103 616.0

0.0

0.0

29 488 873.2

196 592 489.2

121 284 882.7
0.0
45 279 688.2
53 904 392.4

0.0
126 675 321.8
0.0
0.0

0.0
0.0
153 283 843.7
125 414 053.4

21 403 214.5
22 354 468.4
46 530 963.0
41 045 618.9

142 688 097.2
149 029 790.2
245 094 494.9
220 364 064.7

0.0
5 929 483.1
429 573 085.3

18 866 537.4
0.0
158 883 196.3

0.0
0.0
304 245 204.4

3 329 389.0
1 046 379.4
180 342 139.4

22 195 926.4
6 975 862.5
1 073 043 625.4

182 421 447.4

0.0

0.0

32 192 019.9

214 613 467.3

132 402 663.6
0.0
49 430 326.9
58 845 628.4

0.0
138 287 226.3
0.0
0.0

0.0
0.0
167 334 862.7
136 910 341.7

23 365 175.9
24 403 628.0
50 796 301.3
44 808 133.9

155 767 839.5
162 690 854.3
267 561 490.9
240 564 104.0

0.0
6 473 019.0
482 040 027.2

20 595 970.0
0.0
178 288 777.6

0.0
0.0
341 404 924.0

3 634 582.9
1 142 297.5
202 368 660.3

24 230 552.9
7 615 316.5
1 204 102 389.1

204 701 929.6

0.0

0.0

36 123 869.7

240 825 799.3

148 573 981.3
0.0
55 467 618.8
66 032 880.7

0.0
155 177 269.3
0.0
0.0

0.0
0.0
187 772 708.5
153 632 215.5

26 218 937.8
27 384 223.8
57 000 429.7
50 280 883.1

174 792 919.1
182 561 493.1
300 240 757.0
269 945 979.3

0.0
7 263 616.8
662 395 139.3

23 111 508.3
0.0
244 995 463.1

0.0
0.0
469 141 460.1

4 078 501.5
1 281 814.7
268 275 019.1

27 190 009.8
8 545 431.5
1 644 807 081.6

281 291 086.9
204 162 885.9

0.0
0.0

0.0
0.0

49 639 603.2
26 218 937.8

330 930 690.1
230 381 823.7

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство”

170

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.
Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ
Югозападен район
в т.ч: ОП Регионално
развитие
ОП
Конкурентноспособност
ОП Човешки ресурси
ОП Транспорт
ОП Околна среда
ОП Административен
капацитет
ОП Техническа помощ

0.0
76 220 809.5
90 739 060.5

213 236 791.8
0.0
0.0

0.0
258 027 803.5
211 113 656.6

37 630 021.9
78 327 121.1
69 093 458.4

250 866 813.7
412 575 734.1
370 946 175.5

0.0
9 981 296.5
924 729 847.9

31 758 671.3
0.0
342 023 369.2

0.0
0.0
654 940 058.2

5 604 471.4
1 761 405.3
388 217 429.9

37 363 142.7
11 742 701.8
2 309 910 705.2

392 693 497.5

0.0

0.0

69 298 852.0

461 992 349.5

285 019 474.4
0.0
106 407 268.7
126 675 322.1

0.0
297 687 006.3
0.0
0.0

0.0
0.0
360 217 032.6
294 723 025.6

50 297 554.1
52 533 000.8
109 347 763.0
96 457 204.4

335 317 028.5
350 220 007.1
575 972 064.3
517 855 552.1

0.0
13 934 285.2

44 336 362.9
0.0

0.0
0.0

7 824 064.1
2 458 991.5

52 160 427.0
16 393 276.7

Таблица35. Публично финансиране (от Структурните фондове и Кохезионния фонд и национално
съфинансиране) по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.)
Европейски
Европейски
фонд за
Кохезионен
социален
Национално
регионално
фонд - КФ
развитие фонд - ЕСФ
съфинансиране
(CF)
(ESF)
ЕФРР
(ERDF)
България
7 504 868 3 279 183 858 1 212 848 827 2 322 482 476
1 376 657 553
- финансови средства на глава от
436,9
161,6
309,5
183,4
населението –лв.
Брой на
населението
към
31.12.2010г
- брой

Северозападен район

886 911 386 943 695,3 143 116 161,6 274 052 931,2

ОБЩО:

8 191 172 714
1091,4

162 445 591,2

966 558 379,3

- финансови средства на глава от
436,3
161,4
309,0
населението –лв.
Северен централен
901 885 393 502 062,4 145 541 859,2 278 697 897,1
район
- финансови средства на глава от
436,3
161,4
309,0
населението –лв.

183,2

1089,8

165 198 906,4

982 940 725,1

183,2

1089,9

Североизточен район

180 342 139,4 1 073 043 625,4

982 559 429 573 085,3 158 883 196,3 304 245 204,4

- финансови средства на глава от
населението – лв.
Югоизточен район

437,2

161,7

309,6

1 106 448 482 040 027,2 178 288 777,6 341 404 924,0

- финансови средства на глава от
435,7
161,1
308,5
населението – лв.
Южен централен
1 513 510 662 395 139,3 244 995 463,1 469 141 460,1
район
- финансови средства на глава от
населението – лв.

437,6

161,9

310,0

183,5

1092,1

202 368 660,3 1 204 102 389,1
182,9

1088,3

268 275 019,1 1 644 807 081,6
177,2
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Югозападен район

2 113 555 924 729 847,9 342 023 369,2 654 940 058,2

- финансови средства на глава от
населението – лв.

437,5

161,8

388 217 429,9 2 309 910 705.2

309,9

183,7

1092,9

Таблица 36. Публично финансиране (от Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони и национално съфинансиране) по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.))
Брой на
населението
към
31.12.2010г. брой
България
7 504 868
- финансови средства на глава от
населението –евро
Северозападен район
886 911
- финансови средства на глава от
населението –евро
Северен централен
901 885
район
- финансови средства на глава от
населението –евро
Североизточен район
982 559
- финансови средства на глава от
населението –евро
Югоизточен район
1 106 448
- финансови средства на глава от
населението –евро
Южен централен
1 513 510
район
- финансови средства на глава от
населението –евро
Югозападен район
2 113 555
- финансови средства на глава от
населението – евро

Европейски
земеделски фонд за
развитие на
селските райони ЕЗФРСР
455 408 342

Национално
съфинансиране

ОБЩО:

111 550 002

566 958 344

60,7

14,9

75,6

53 738 184,4

13 162 900,2

66 901 084,6

60,6

14,8

75,4

54 649 001,0

13 386 000,2

68 035 001,3

60,6

14,8

75,4

59 658 492,8

14 613 050,3

74 271 543,1

60,7

14,9

75,6

66 945 026,3

16 397 850,3

83 342 876,6

60,5

14,8

75,3

91 992 485,1

22 533 100,4

114 525 585,5

60,8

14,9

75,7

128 425 152,4

31 457 100,6

159 882 253,0

60,8

14,9

75,7

При очертаването на общата финансова рамка за изпълнение на Актуализирания
документ за изпълнение на НСРР е взет предвид и очакваният принос на Фонда за
органите на местното самоуправление – Фонд ФЛАГ (Таблица 37). Фондът е създаден
през 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Целта
на фонда е да подкрепи финансово усилията на българските общини и общински
дружества в процеса на подготовката на проектни предложения и изпълнението на
одобрени проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските
райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската
инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. Ресурсът,
който фондът предоставя под формата на кредити, ще подпомогне допълнително
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приноса на ОП и ПРСР в изпълнението на целите и приоритетите на НСРР.
Посоченият кредитен ресурс на фонд Флаг за периода 2011-2013 г. е прогнозен и е
сумарен за трите години.18 Размерът на средствата по райони е изчислен на база брой
населението им към 31.12.2010 г..
Таблица 37. Кредитен ресурс на фонд ФЛАГ по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.)
Брой на
населението
Фонд Флаг
към
(2011-2013г.)
31.12.2010г. брой
България
7 504 868
337 000 000
Северозападен район
39 766 000
886 911
Северен централен
41 114 000
901 885
район
Североизточен район
44 147 000
982 559
Югоизточен район
49 539 000
1 106 448
Южен централен
67 737 000
1 513 510
район
Югозападен район
94 697 000
2 113 555

Предвид препоръката на Междинния доклад за изпълнение на НСРР до 2010
год. за използване на възможностите на механизма за финансиране на финансово
подпомагане на районите за целенасочена подкрепа. Съгласно чл. 28 от Закона за
регионалното развитие ежегодното планиране на средствата за реализация на
дейности в районите за целенасочена подкрепа се осъществява по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството. Планираните средства
ще имат характер на безвъзмездна финансова помощ от държавата и ще се планират по
бюджета на МРРБ в рамките на процедурата за изготвяне на държавния бюджет и
бюджетната прогноза за съответната година.
В тази връзка са предприети необходимите действия и в рамките на
бюджетната прогноза за периода 2012-2014 год. са включени финансови ресурси
по години както следва: за 2012 год. – 10 млн.лв., за 2013 год. – 15 млн.лв.и за 2014
год. – 20 млн. лв.
Ресурсите ще бъдат изразходвани за разработване, финансиране и изпълнение
на проекти за устойчиво интегрирано местно развитие на общините, попадащи в
районите за целенасочена подкрепа. Целта е да се осигурят възможности на общините
в тези райони за разработване и изпълнение на малки проекти (предимно от типа
„меки” мерки), а също и проекти с демонстрационен и пилотен характер. В много
случаи проектите могат да допълват и подкрепят финансирането за общините по
18 Информацията е по прогнозни данни на Фонд ФЛАГ ЕАД към м.август 2011 г.
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оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2007-2013 г.,
съсредоточени за решаване на по-мащабни и структурни проблеми в даден сектор или
в регионите. По този начин актуалните европейски и национални политики в областта
на

регионалното

и

местното

развитие,

околната

среда,

пазара

на

труда,

информационното общество, икономиката на знанието и иновациите ще бъдат
поставени по близо до хората там, където те живеят и работят. Важно е да е отбележи,
че по този начин биха могли да се осигурят ресурси за извършване на неголеми по
мащаб

предварителни

проучвания

и

съпътстващи

дейности,

необходими

за

разработване и ефективна реализация на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС
или от други международни източници.
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4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
В настоящия актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия
за регионално развитие за периода 2011-2015 г. като критерии за оценка на
изпълнението са предложени не количествени индикатори или конкретни показатели, а
характеристики на постиженията в процеса на изпълнение на стратегията, които дават
информация и са основата за преценка по-скоро на качеството и степента на
изпълнение на целите и приоритетите на регионалното развитие в страната.
Използвани са описателни формулировки като рамкови качествени критерии, свързани
основно с постигане на съответствие с целите и приоритетите на регионалната
политика на Европейския съюз и реално въздействие и напредък по отношение
цялостното социално-икономическото развитие на районите в България.
Рамковите критерии едновременно могат да отчитат и такива допълнителни
критерии като релевантност, ефективност, ефикасност, устойчивост, навременност,
позитивно въздействие върху компонентите на околната среда и др. Предложените
критерии представят общата системата от критерии за оценка на изпълнението на
Националната стратегия за регионално развитие до края на периода на нейното
действие, а в конкретен план тези критерии ще бъдат детайлизирани, като ще имат
важно значение за извършване на междинната и последващата оценка на цялостното
изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие. Критериите могат да
се използват и при изготвянето на междинния и окончателния доклад за изпълнението
на Националната стратегия за регионално развитие.
Общата система от критерии за оценка на изпълнението на Националната
стратегия за регионално развитие включва критерии, които могат да бъдат дефинирани
в следните направления (сфери), даващи възможност за извършване на качествени
оценки на въздействието и степента на постигане на целите и приоритетите за
устойчиво интегрирано развитие на районите от ниво 2 в България:
1. Състояние и позитивни промени в социално-икономическия профил на
районите от ниво 2 в България спрямо общото състояние на районите в Европейския
съюз;
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2. Съответствие на определените цели и приоритети на нуждите и потенциала
на районите, от една страна, и на политиката за регионално развитие в ЕС за
съответния период, от друга страна;
3. Политическа и социална ангажираност на различните нива с прилагане на
политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
4. Капацитет на институциите и партньорите за прилагане на политиката за
регионално развитие;
5. Използвани финансови ресурси за постигане на целите и приоритетите за
регионално развитие.
В стратегическата част на АДИ на НСРР (2011-2015) са изведени основни
количествени

индикатори,

проследяващи

изпълнението

на

главната

цел

и

стратегическите цели на документа. Тяхното действие е комплексно по отношение
постигането на главната стратегическа цел, а целевите стойности на основните
индикатори осигуряват възможността за количествено оценяване на степента на
постигане на заложените цели. Предложеният списък на основни ключови индикатори
включва и техните целеви стойности за достигане до 2015 год. са:
•

Достигане на дял % БВП на глава от населението от средното ниво за

регионите в ЕС 27 по райони както следва;
Югозападен район- 75 %;
Североизточен район- 50%;
Югоизточен район- 50%;
Северозападен район- 45 %;
Северен централен район- 45%;
Южен централен район- 45 %;
•

Достигане на равнище на заетост на населението в трудоспособна

възраст в:
Югозападен район - 73 %;
Всички останали райони от ниво 2 - 65%;
•

Брой население, което е бенефициент по рехабилитирани и
реконструирани пътища ІІ и ІІІ клас;

•

Брой километри рехабилитирани и реконструирани пътища ІІ и ІІІ
клас;

•

До 20% от населението с подобрено транспортно обслужване с
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достъп до изградени автомагистрали и пътища І клас.
Наблюдението на изпълнението на Националната стратегия за регионално
развитие се извършва на основата на резултатите от наблюдението и оценката на
изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2. Тези
резултати се съдържат в годишните доклади за изпълнението на съответния
регионален план за развитие, разработени на базата на установената мониторингова
система.
Съгласно

законодателството

за

регионалното

развитие

за

оценка

на

изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие се изготвят
междинна и последваща оценка.
Междинната оценка, съгласно изискванията на чл.33, ал.1 на ЗРР, включва:
•

оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

•

оценка на степента на постигане на съответните цели;

•

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

•

изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

До една година след изтичането на срока на действие на Националната
стратегия за регионално развитие се изготвя последващата оценка за изпълнението й,
която включва:
•

оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на
резултатите,

•

оценка на общото въздействие,

•

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси,

•

изводи и препоръки относно провеждането на политиката за
регионално и местно развитие.

Изводи и препоръки от Междинната оценка и Междинния доклад за изпълнение
на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015) за периода до
2010 година
Системата за регионална координация има потенциал за ефективно участие в
процеса на управление на регионалното развитие, но е необходимо:
¬

Подобряване на механизмите за координация по отношение на основните
етапи на политическия процес – програмиране, реализация, контрол и
177
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наблюдение, както и взаимодействието с териториалните и междинните
звена по оперативните програми, съфинансирани от ЕС;
¬

Укрепване на аналитичния капацитет в районите на ниво 2 за
идентифициране на проблемите и тяхното адресиране чрез съответните
финансови инструменти;

¬

В рамките на процеса за децентрализация на държавното управление,
териториалните органи на изпълнителната власт, които имат функции във
връзка с осъществяването на политиката за регионално развитие на
съответната територия, следва да бъдат осигурени с ефективни правомощия
и ресурси.

За осигуряването на обективна основа за оценка на постигането целите на НСРР
следва, освен основните индикатори, следящи състоянието на националната икономика
на макро ниво, да се определят и целевите стойности на заложените индикатори за
наблюдение, които да дават възможност за количествено проследяване на напредъка
по всеки от приоритетите на стратегията. Препоръчително е да бъде създаден работещ
механизъм за събиране и систематизиране на емпирична информация за мерките,
реализирани със средства от държавния бюджет по секторните политики, пряко
свързани с изпълнението на целите и приоритетите на политиката за регионално
развитие и по такъв начин да бъде организирана и поддържана единна база данни за
изпълнените проекти.
Важен елемент от системата за наблюдение и оценка на регионалното развитие
е изготвянето на годишни доклади за изпълнение на регионалните планове за развитие.
Към настоящия момент са изготвени и приети от Регионалните съвети за развитие
Годишни доклади за изпълнението на РПР за 2009 и 2010г. Направеният анализ
показва, че в периода на междинното оценяване (по данни от годишните доклади за
наблюдение на регионалните планове за развитие), са констатирани проблеми по
събирането на информация за изготвените годишни доклади от общините. Това дава
основание да бъде направена препоръка за коректно спазване на регламентирания ред
в Правилника за прилагане на ЗРР по отношение на сроковете за изготвяне на
годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие и за
предоставянето им в областните съвети за развитие (ППЗРР, чл.91, ал.4 и ал.7).
Целесъобразно е изграждането на централизирана информационна система
(интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и
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общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната
територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационнотехнологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за
икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за
изпълнението на мерките за развитие. В този аспект, следва да бъде предвиден
механизъм за обмен на данни с Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България [ИСУН] и други системи,
поддържащи информация, свързана с реализацията на политиката за регионално
развитие.
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВО
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ И ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ
НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Стратегическите насоки за разработване и актуализиране на регионалните
планове за развитие са предложени, за да могат участниците в регионалното
планиране и развитие да идентифицират ключовите елементи в европейските насоки
на политиката за сближаване в ЕС и по-успешно да “впишат” развитието на
българските региони в рамките на стратегическите цели на Общността за периода до
2013 г. Насоките се стремят към акцентиране върху идентичността, сравнителните
предимства, специфичния профил и потенциал за развитие на българските райони от
ниво 2 и въздействието на фондовете на Европейския съюз за подпомагане на
развитието им.
Конкретни насоки за разработване на актуализираните документи за
изпълнение на регионалните планове за развитие за периода до 2013 г.
I. Аналитичната част на регионалните планове за развитие следва да се актуализира,
като се отчете новия териториален обхват на районите на ниво 2. Необходимо е да
се провери доколко старите оценки са актуални и как се променя потенциала на
района след промените в обхвата. При изготвянето на анализа следва да се отчетат
и териториалните аспекти на развитието, особено що се касае до икономическото
развитие и ролята на различните териториални центрове и осите на урбанизация;
II. Анализът следва да се фокусира

повече върху областите на интервенции на

оперативните програми като градското развитие, степента на развитие и качество
на услугите, въвеждане на нови технологии и иновации, развитие на
инфраструктурата с регионално значение, в частност транспортната достъпност,
оценката на потенциала за развитие на устойчиви форми на туризъм, развитието
на сътрудничество с други региони в ЕС, развитието на човешките ресурси,
развитието и подобряване условията за живот в селските райони, опазването на
околната среда и разширяване използването на ВЕИ;
III. Необходимо

е

да

се

направи

точна

оценка

на

процесите

и

на

вътрешнорегионалните различия в регионите по отношение на социалното,
икономическото, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда.
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С оглед на преодоляването на тези различия е необходимо да се оцени динамиката
на процесите, както и рисковете за различните региони;
IV. При актуализацията на РПР да се отчете Стратегията на ЕС за Дунавския регион, с
оглед прилагане на интегриран подход за развитие и осъществяване на
взаимодействие и координация с другите участници в стратегията, както и
отчитане на техните интереси относно проекти и дейности, отнасящи се за
територията на България.
V. Промените и новите изводи от аналитичната част следва да се отразят в SWOT
анализа, за да се отчете влиянието им върху стратегията за развитие на района и
необходимостта от други промени в плана;
VI. Възможни са промени по отношение на целите и приоритетите на развитие,
определени с действащите регионалните планове за развитие. Отчитайки новите
изисквания, условия и териториален обхват в стратегическата част е необходимо
да се прецизират визията, целите и приоритетите за развитие до края на периода
на действие – 2013 г.
VII. За да се постигне по–добра координация, съгласуваност и

взаимовръзка на

стратегическите планови документи, с оглед приложимостта им и ефективното
използване на финансовите ресурси за подпомагане на регионалното развитие,
при актуализацията както на аналитичната, така и на стратегическата част следва
да се обърне внимание на засилването на стратегическата ориентация в контекста
на финансовите инструменти и техните оперативни цели.
VIII. Необходима е по-прецизна оценка на финансовите ресурси необходими за
интегрираното устойчиво развитие на района в седемгодишния период 2007-2013
г. Следва да се отчете приносът, които ще имат отделните оперативни програми
по отношение финансиране на дейностите на територията на района. Основният
принос следва да се очаква от Оперативната програма „Регионално развитие”,
като се постигне добра координация и взаимодействие с операции по други
програми, които също ще имат съществен принос за развитието на районите като
„Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентоспособност”,„Околна среда”,
„Развитие на земеделието и селските райони”.
IX. В целият процес на актуализация на регионалните планове за развитие следва да
се прилага принципът на партньорството както между представителите на
властите на различни териториални нива, така и с икономическите и социални
партньори. По-широкото участие на представители на бизнеса е основа за бъдеща
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реализация на публично-частни проекти особено в сферата на услугите и
развитието на регионалната и местна бизнес-инфраструктура.
X. Необходимо е изграждането на надеждна система за наблюдение и оценка на
изпълнението на регионалните планове за развитие, която в бъдеще да служи за
по-добра ориентация на регионалната политика и на финансовите инструменти за
нейната реализация. Наблюдението на регионалните планове за развитие ще има
важно значение за отчитане изпълнението на главния стратегически документ –
Националната стратегия за регионално развитие, който определя държавната
политика за регионално развитие в дългосрочен план. Информационното
осигуряване на наблюдението на регионалните планове за развитие следва да се
осигури като част от Единната информационна система за управление на
регионалното развитие (ЕИСУРР).
XI. Регионалните планове за развитие следва да осигурят добра основа за
взаимодействие между регионалната и секторните политики за развитие.
Стратегически насоки от Междинната оценка и Междинния доклад за
изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие)

до 2010

година за разработване на Национална стратегия за регионално развитие за
периода след 2013 г.
Съгласно Концепцията за програмиране на Република България, в процес на
подготовка е Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020. В съответствие с
Концепцията, НСРР за периода след 2013 г. следва да бъде формулирана като
стратегически документ- част от интегрираната система за планиране на регионалното
развитие, регламентирана със Закона за регионалното развитие, който определя целите
и приоритетите на държавната политика за регионално развитие, като отчита целите и
приоритетите на секторните политики и осигурява добро взаимодействие и синергия на
политиките на регионално ниво.
Подходящо е процесът на определяне на териториалните измерения на
правителствените политики да съчетава подходите „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”.
Според Концепцията за програмиране на Република България, подготовката на
Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 предхожда подготовката на
националния програмен документ на Република България по политиката за сближаване
за периода 2014-2020 г., като същевременно отчита актуалното развитие на дискусиите
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и тенденциите за реформиране на политиката за сближаване на ЕС за периода 20142020 г.
Концепцията не определя как моделът на документите за програмиране на
икономическото и социалното развитие се прилага на съответните териториални нива –
райони от ниво 2, съответно на областно и на общинско ниво. В тази част Концепцията
подлежи на бъдещо развитие, което пряко зависи от развитието на модела за
управление на регионалното развитие, от напредъка в процеса на децентрализация на
държавното управление, включително от модела за управление на средствата по
политиката за сближаване за следващия програмен период 2014-2020 г.
Новият модел за междуинституционална координация на развитието, определя
Съветът за развитие към Министерския съвет като основен център за координация на
политиките на национално ниво. В този смисъл, е подходящо да бъде използван
положителният опит от регионалната координация, като Регионалните съвети за
развитие станат част от общата система за координация, оглавявана от Съвета за
развитие към Министерския съвет и функционално да засилят ролята си за
осигуряване съответствие между националните цели и местните интереси и за
засилване на териториалния фокус на секторните политики, като за целта се разширят
правомощията на тези органи по отношение формулирането на секторните стратегии.
Да се утвърди ролята на Регионалните съвети за развитие като органи, които не само
обсъждат и съгласуват, но и приемат документите за стратегическо планиране при
провеждане на политиката за регионално развитие. Областните съвети за развитие
следва да се превърнат в основен център за обсъждане на местните аспекти на
секторните политики, тяхното финансово осигуряване и координиране на действията и
мерките за изпълнение.
При подготовката на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 сe
отчита новият стратегически програмен подход за политиката на сближаване19 с
оглед на постигането на по-тясно интегриране на политиките на ЕС за изпълнение на
Стратегията „Европа 2020“. Този подход включва:
¬

на ниво ЕС: обща стратегическа рамка, която ще бъде приета от ЕК, в
която общите и конкретните цели на Стратегията „Европа 2020“ намират
израз в инвестиционни приоритети. Рамката ще обхваща интервенциите по
структурните инструменти на ЕС – ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР;

„Преглед на бюджета на ЕС“, COM(2010) 700, 19.10.2010 г.
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¬

на национално ниво: договор за партньорство за развитие и инвестиции,
който въз основа на Националната програма за реформи определя
инвестиционните приоритети, разпределението на националните ресурси и
ресурсите на ЕС между приоритетните области и програми, съгласно
договорените условия и целите, които трябва да бъдат постигнати.
Този договор ще обхваща политиката на сближаване и ще бъде насочен към
насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване
по съгласуван и интегриран начин. Договорът ще бъде резултат от
обсъжданията между държавите-членки и ЕК. В него ще бъде описан и
механизма за координацията на национално равнище на средствата на ЕС,
както и
оперативни програми, които както и в текущия програмен период, ще
бъдат основното средство за оперативно управление и ще определят
конкретни инвестиционни приоритети заедно с ясни и измерими цели, така
че да гарантира постигането на националните цели, определени в рамката на
Стратегията „Европа 2020“.

Факторите, изброени по-горе, определят както условията за разработване на
Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 и актуализацията на НСРР,
програмирането на новия програмен период 2014-2020 г. по политиката за сближаване
и същевременно задават обща рамка и на националната политика за регионално
развитие.
За да се гарантира резултат на бъдещата НСРР по изпълнението на Стратегията
„Европа 2020”, заедно с общата целева рамка на национално ниво е подходящо да се
определят и целеви рамки за всеки от регионите, като се отчете тяхната специфика. В
тази връзка, при разработването на стратегическите и планови документи за следващия
планов период следва да се формулират конкретни цели по „регионален дневен ред
2020” за всеки от регионите и на по-ниско териториално ниво20, с цел да се
идентифицират задачите и ангажиментите, които предстоят във връзка с изпълнението
на Стратегия „Европа 2020”. Това се налага, тъй като потенциалите за използване на
ВЕИ при производството на енергия са различни в отделните региони. Друг аргумент е
ангажирането и обединяването на усилията на националните, регионалните и местни
власти по отношение реализацията на определените национални цели във връзка със

Общинско ниво
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Стратегията Европа 2020 и отчитането им в стратегическите документи за интегрирано
регионално и местно развитие. Също така е необходимо стратегията за развитие на
регионите в България да включва приоритети и мерки, които да подпомогнат регионите
за адаптирането им към климатичните промени21, които са едно от големите
предизвикателства на следващия програмен период.
В контекста на описаните по-горе условия, могат да бъдат направени следните
препоръки и предложения относно разработването на НСРР за периода след 2013 г.:
•

НСРР следва да отчита ключовите секторни инициативи и проекти, които да

бъдат взети предвид при разработването на стратегическите документи за регионално и
местно развитие;
•

Да се идентифицират мащабните проекти на територията на регионите,

свързани с реализацията на стратегията за развитието им, които ще търсят подкрепа от
бъдещите оперативни програми;
•

Във фокуса на целите на НСРР трябва да бъде преодоляването на

вътрешнорегионалните различия, по които напредъкът в настоящия период е силно
ограничен. Целесъобразно е да бъде създаден финансов инструмент и механизъм за
консултиране и подпомагане на изоставащите общини с цел балансиране процесите на
развитие вътре в регионите;
•

При програмирането на новия планов период, предвид констатираното

изоставане в икономическото развитие на регионите, следва да се включат поразнообразни и широкообхватни приоритетни оси в повече оперативни програми,
целящи създаване и подпомагане развитието на иновативни клъстери и структури в
регионите;
•

Препоръчва се да продължи процесът на подобряване на административния и

експертен капацитет за разработване и управление на проекти, особено в изоставащите
в това отношение общини;
•

При разработването на РПР за периода 2014-2020 да се отчетат резултатите от

анкетите, проведени с членовете на РСР, касаещи определянето на стратегическата
рамка за развитие.

Българските райони, заедно с останалите райони в Южна Европа ще бъдат засегнати в най-голяма
степен от негативните въздействия, в резултат на климатичните промени, съгласно проучванията
осъществени в рамките на ЕС.
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•

Да се въведе механизъм за координация и ефективно взаимодействие на

Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и Областните съвети за развитие
в районите от ниво 3 със Съвета за развитие към Министерския съвет;
•

Необходимо е да се организират информационни кампании в регионите и

общините, за да бъдат представени и обсъдени предложенията на ЕК относно новата
кохезионна политика на ЕС за следващия период.
6. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Разработването и прилагането на подобрен механизъм за осъществяване

на

принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие и на актуализирания
документ за нейното изпълнение за периода 2011-2015 г. има решаващо значение за
постигането на целите и приоритетите на устойчивото интегрирано регионално
развитие.
Актуализираният документ за изпълнение на Националната стратегия за
регионално развитие за периода 2011-2015 г. е обсъден и съгласуван в рамките на
Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Освен това
проектът на актуализираният документ за изпълнение на Националната стратегия за
регионално развитие по подходящ начин е съгласуван с партньорите в регионалните
съвети за развитие – представители на министерства и ведомства, областните
управители, представители на общините, национално представените социалноикономически партньори, физически лица и представители на юридически лица с
нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие. Получените в процеса
на консултации аргументирани предложения, бележки и становища са отразени в
окончателния документ преди неговото приемане от Министерския съвет.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява
информация и публичност на актуализирания документ за изпълнение на Националната
стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г., като се предвижда
публикуването му на Интернет страницата на МРРБ и на електронната страница за
обществени консултации strategy.bg .
Органите на регионално ниво, в рамките на които се прилага принципа на
партньорството в процеса на изпълнение на НСРР, са регионалните съвети за развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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и областните съвети за развитие. Значителна роля за ефективното и ефикасното
изпълнение на стратегията ще имат регионалните координационни комитети в
районите от ниво 2, свързани с наблюдението и оценката на териториалните аспекти и
въздействието на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете
на ЕС. Специализираните комисии към регионалните съвети за развитие в областта на
публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките
ресурси и опазването и подобряването на околната среда също ще имат значителен
принос за мобилизиране на експертния потенциал на всички партньори за текущо
консултиране, наблюдение и оценка на изпълнението на НСРР.
Важни инструменти за осигуряване на информация и публичност на
извършените действия, реалните ползи и постигнатите резултати след актуализирането
на Националната стратегия за регионално развитие за периода от 2010 до 2015 г. са
междинният и окончателният доклад за нейното изпълнение, които ще бъдат
публикувани на страницата на МРРБ в Интернет.
За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на Националната
стратегия за регионално развитие се изготвя междинен доклад, който съдържа:
•

постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за
регионално развитие през изтеклия период;

•

резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие;

•

резултатите от наблюдението и оценката на регионалните планове за
развитие;

•

използваните за периода ресурси за постигане на целите на
Националната стратегия за регионално развитие,

•

възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи
действия за тяхното преодоляване;

•

прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на
Националната стратегия за регионално развитие до края на периода на
действие,

•

предложения за актуализация на националната стратегия за регионално
развитие.

За цялостното изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие се
изготвя окончателен доклад, който съдържа информация относно:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2011 – 2015 г.

•

ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за
регионално развитие през периода на действие на Националната
стратегия за регионално развитие;

•

резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на
изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие;

•

резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните
планове за развитие;

•

ефективността на използваните през периода на действие ресурси за
постигане целите на Националната стратегия за регионално развитие;

•

изводи и предложения за изпълнението на дългосрочните цели и
приоритети

на

държавната

политика

за

регионално

развитие,

включително за актуализация на Националната стратегия за регионално
развитие.
Предложената по-долу матрица систематизира действията, документите и
информацията, свързани с осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на
наблюдение и оценка на регионалното и местното развитие, основани на принципа на
партньорството.
Матрица за наблюдение и оценка на документите за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие
Дейност/документ
Междинен доклад
за изпълнението
Окончателен
доклад за
изпълнението
Годишен доклад за
наблюдението
Предварителна
оценка
Доклади за
наблюдение и
контрол на
екологичното
въздействие
Междинна оценка
Последваща
оценка
Ad hoc оценки

С т р а т е г и ч е с к и
д о к у м е н т
С р о к о в е
НСРР
РПР
ОСР
ОПР
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2017

30.06.2015
30.06. на всяка
следваща година
Паралелно с
разработването
30.06. на всяка
следваща година

31.03. на всяка
следваща година
Паралелно с
разработването
В съответствие
със становище на
комп. орган

31.12.2010
31.12.2016

31.12.2010
31.12.2014

31.12.2010
31.12.2014

31.12.2010
31.12.2014

х

х

х

х
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩ ПРОФИЛ НА РАЙОНИТЕ ОТ НИВО 2
Северозападен район

Фиг.1
Северозападният район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и
Югоизточна

България”.

Съставни

административно-териториални

единици

са

областите Видин, Враца Монтана, Ловеч и Плевен.
Районът обхваща западната половина на Дунавската равнина, част от западния
дял на Стара планина и част от Централна Стара планина. Релефът на района е
планински по южната граница и равнинен до хълмист в северната и средната част.
По северната граница на района тече река Дунав, чиито потенциал- транспортен,
енергиен и като воден ресурс има важно значение за икономическото развитие на
района.
По-големи реки на територията на района са Вит, Огоста, Искър и Осъм.
В Западна Стара планина се намират едни от най-забележителните природните
феномени в България - Белоградчишките скали и пещерата Магура, обявени за
1
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защитени територии по реда на закона за защитените територии. Районът включва част
от националния парк Централен Балкан.
Площта на района е 19 070 кв. км и обхваща 17% от територията на страната.
Земеделските територии са 69 % от общата площ, а горските 22 %.
Районът граничи на север с Република Румъния и на запад с Република Сърбия.
Броят на населението на района към 31.12.2010 г. е 886 911 д. или 11,8 % от
населението на страната. Гъстотата на населението е 46,51 души/ кв. км., по-ниска от
средната

за страната. Ниските стойности по основни демографски показатели в

сравнение със средните стойности за страната характеризират района като една
относително слабо населена (в определени части обезлюдена) територия с обособени,
но неголеми урбанизирани центрове – степента на урбанизация е 62,3% при средна
стойност за страната 71,4%. Градските центрове на територията на района са 45, като с
най-голям брой жители е град Плевен – 136 949 д. към 31.12.2010 г. по данни на НСИ.
Средният коефициент на безработица за района към 31.12.2010 г. е 11.0 % - повисок от средния за страната (10.2 %). Средният коефициентът на заетост в
Северозападния район към края на 2010 г. е 40.0 % и е по-нисък от средния за
страната (46.7 %).
Ключови икономически сектори са услугите и индустрията, в които се
произвежда най-голям дял от БДС. Добре развито е производството на електроенергия.
БВП на човек в района (в PPS) е 28% от средния за регионите от ЕС-27 и се
нарежда на последно място в ЕС по данни на Евростат за 2008 г.
Автомагистралните участъци на територията на територията на района са 7 км.
Относителният дял на пътищата с национално и международно значение –
автомагистрали и пътища І клас е съответно 0,2% и 11,4%, т.е. по нисък от средните
стойности за страната.
Услуги чрез воден транспорт се предоставят в пристанищата Лом, Видин и
Оряхово.
През територията на района преминава европейски транспортен коридор № 4, а
по северната му граница река Дунав- транспортен коридор №7.
Ключов инфраструктурен проект, който се реализира на територията на района е
Дунав мост 2.

2
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Северен централен район

Фиг.2
Северният централен район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и
Югоизточна България”. Формира се от областите В.Търново, Габрово, Русе, Разград и
Силистра (райони от ниво 3 - NUTS 3).
Обхваща част от централната и източната половина на Дунавската равнина и
Предбалкана, част от Централна Стара планина, както и част от Добруджа.
В северните части на района релефът е равнинен до хълмист в Предбалкана и
планински по южната граница, преминаваща по Стара планина.
По северната граница на района тече река Дунав. Други големи реки на
територията са Янтра, Росица и Русенски Лом.
Важни защитени природни обекти на територия на района са природен парк
„Русенски Лом” и поддържан резерват „ Сребърна”.
Площта на района е 14 974 кв. км, съставляваща 13,5% от територията на
страната. Земеделските територии са 68% от територията на района, а горските 24%.

3
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Броят на населението на района към 31.12.2010 г. е 901 885 д., или 12 % от
населението на страната. Средната гъстотата на заселване на района е 60,23 души/ кв.
км., по-ниска от средната за страната и за регионите в ЕС. Достигнатата степен на
урбанизация е 65,5% - под средната за страната. Най-големият градски център на
територията на района е град Русе (5-ти по големина в България) – с население от 174
378 д. към края на 2009 г., а общият брой на градовете в района е 39.
Средният коефициент на безработица за района за 2010 г. е 11.5 % - по-висок от
средния за страната. Средният коефициентът на заетост на Северния централен район е
42.0 % - по-нисък от средното за страната.
БВП на човек за 2008 г. (в PPS) на Северния централен район е 30 % от средния за
регионите на ЕС-27 и по този показател районът е сред последните десет в ЕС.
Ключови икономически сектори са услугите и индустрията, които създават поголямата част от БДС. Районът има значителен потенциал за развитие на селското
стопанство, но към момента неговият принос в регионалната икономика е малък.
На територията на района няма изградени и функциониращи участъци от
автомагистрали. Относителният дял на пътищата с национално и международно
значение – пътища І клас, е 15,6 %, незначително по-висок от средните стойности за
районите в страната. Първокласните пътища имат основна роля за интегрирането на
района със съседни страни и райони в България.
Железопътният транспорт е добре развит.
Водният транспорт е представен от международното пристанище Русе и
пристанищата в Свищов, Силистра и Тутракан.
През територията на района преминават европейски транспортен коридор № 9,
свързващ Балтийско с Егейско море, и чрез река Дунав - транспортен коридор № 7
(Дунавската

водна

магистрала).

През

територията

на

района

преминават

международните пътища Е-70, Е-83 и Е-85.
Районът граничи на север с Република Румъния, а по-останалите си граници – с
други български региони.

4
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Североизточен район

Фиг.3
Североизточният район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и
Югоизточна България”. В териториалния му обхват са областите Варна, Добрич,
Търговище и Шумен.
Североизточният район от ниво 2 обхваща най-източната част на Северна
България, която включва северната част на българското черноморско крайбрежие, част
от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Релефът му е
хълмисто-равнинен, с изключение на най-южните му части, където има планински
характер.
Важна роля за водоснабдяването на района с питейна вода има река Камчия, която
тече през територията му и се влива в Черно море.
Ключови природни забележителности в района са биосферният резерват Камчия,
природния резерват Калиакра и поддържан резерват Балтата.
Площта на района е 14 487 кв. км. и съставлява 13% от територията на страната.
Земеделските територии са 68,6% от територията на района, а горските 23,3%.
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 5,9% от територията.

5
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На север районът граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с
Югоизточния район, а на запад със Северния централен район.
Броят на населението на района към 31.12.2010 г. е 982 559 д., отговарящо на
13,1 % от населението на страната. Гъстотата на населението е 67,82 души/ кв. км. –
около средната за страната.
На територията на района са разположени 29 градски центъра. Достигната степен
на урбанизация е 70,9%. Град Варна, най-големият в района - е трети по големина град
в страната с население от 320 001 д. към 2010г.
Средният коефициент на безработица за района е 14.5 % - най-висок за страната
за 2010 г. Средният коефициентът на заетост на Североизточния район е 45.9 %, понисък от средния за страната.
Размерът на БВП на човек за 2008 г.(в PPS) на Североизточния район е 37 % от
средния за регионите на ЕС-27.
Водещи икономически сектори са услугите и индустрията, където се произвежда
по-голямата част от БДС. Важен принос в икономиката на района има морският
туризъм.
Гъстотата на функциониращите пътища от РПМ е 0,18 км/ кв. км. и е по-висока от
средната

за страната - 0,17 км/кв. км. Най-развита е пътната мрежа в областите

Търговище и Варна.
През района преминава част европейски транспортен коридор №8 (Дурас-СкопиеСофия-Бургас-Варна). По сухоземната граница на Североизточния район с Република
Румъния функционират три ГКПП, като създават благоприятни условия за социално и
икономическо сътрудничество с граничните румънски региони.
Железопътният транспорт е представен от три главни жп линии.
На територията на района функционира едно от големите международни морски
пристанища на страната – Варна, осъществяващо връзка с Централна Азия и
Черноморския регион. Международното летище Варна има ключова роля за
обслужването на туристите по българското Черноморие.
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Югоизточен район

Фиг.4
Югоизточният район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и Югоизточна
България”. В териториалния му обхват са включени областите Бургас, Сливен, Стара
Загора и Ямбол.
Югоизточният район от ниво 2 обхваща източната част на Южна България, която
включва южната част на българското черноморско крайбрежие, южната част от
източният дял на Стара планина, източната част от Горнотракийската низина и
планината Сакар, както и българския дял от планината Странджа. Релефът на района е
равнинен, с изключение на най-северната част, обхващаща части от Стара планина,
където е планински, и хълмист на юг в зоната на планината Странджа.
По-големи реки в региона са Тунджа, която се влива в Бяло море и реките
Ропотамо и Велека течащи в югоизточната част на района, вливащи се в Черно море.
Природният парк Странджа, разположен на територията на района е найголемият и един от най-екзотичните природни паркове в България. До северната
граница на района се намира природен парк “Сините камъни”, характеризиращ се с
изключително богато биоразнообразие. Голям брой от растителните и животинските
видове са

включени в Червената книга на България, като редки и застрашени от

изчезване. Разположен е в Сливенската планина, която е част от Стара планина.
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Крайбрежният резерват Ропотамо се намира в най-долната част на течението на река
Ропотамо.
Площта на Югоизточният район е 19 798 кв. км и обхваща 17,8% от територията
на страната. Земеделските територии са 54,75 % от територията на района, а горските
34%. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 2,9% от територията.
На север районът граничи със Североизточния район, на изток с Черно море, на
юг с Република Турция, а на запад с Южния централен район.
Броят на населението към 31.12.2010 г. е 1 106 448 д., отговарящо на 14,8% от
населението на страната. Средната гъстота на населението е 55,89 души/ кв. км., пониска от средната за страната. На територията на района има 38 градски центъра.
Достигната степен на урбанизация е 70,1%. Най-големият градски център на
територията на района е град Бургас - четвърти по големина в страната с население
206 700 д. към 31.12.2010 г.
Средният коефициент на безработица за района към 31.12.2010 г. е 10.6 % - над
средния за страната. Средният коефициентът на заетост на Югоизточния район е 45.1%
- под средното за страната.
Общият размер на БВП на човек (в PPS) на Югоизточния район е 36 % от средния
за регионите на ЕС-2 за 2008 г..
Водещ икономически сектор за регионалната икономика са услугите, следвани от
индустрията. Важен принос в регионалната икономика има туристическият сектор.
Гъстотата на функциониращите пътища от РПМ е 0,154 км./ кв. км и е по-ниска от
средната за страната - 0,17 км/кв. км. Най-развита е пътната мрежа в област Ямбол, а
най-слабо в района на планината Странджа.
Международното пристанище Бургас е важен център на транспортната система на
страната, през който преминава голяма част от вноса и износа ни, а международното
летище Бургас е една от входните врати за чуждите турсти по българското черноморие.
През територията на района преминава част от европейски транспортен коридор
№8, свързващ Адриатика с Черно море и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка
със страните от Кавказкия регион и Централна Азия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Югозападен район

Фиг.5
Югозападният район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Югозападна и Южна
централна България”. Формира се от областите София, Софийска, Перник, Кюстендил
и Благоевград (ниво NUTS 3).
Районът обхваща Югозападна България, включваща Софийското поле и
заобикалящите го планински масиви, планините Рила, Пирин, планините и
котловинните полета по западната граница, планината Беласица и малка част от
Западните Родопи. Релефът на района е предимно планински и равнинен в
котловинните части. Планинските курорти в района имат значителен принос за
развитито на туризма както в регионален, така и в национален мащаб.
По-големи реки са Искър, Струма и Места.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
На територията на района са разположени националните паркове Рила и Пирин.
Площта на района е 20 306,4 кв. км, съставляваща 18,3% от територията на
страната. Земеделските територии са 46% от територията, а горските - 47,1%.
Населените места и други урбанизирани територии заемат 4,9% от площта на района.
Районът граничи на запад с Македония и Сърбия, на юг с Република Гърция, на
изток с Южния централен район и на север със Северозападния район.
Към 31.12.2010 г. броят на населението на района е 2 113 555 д., съответстващи
на 28,1 % от това на страната. Гъстотата на населението е 104,09 д./ кв. км., значително
по-висока от средната за страната, което се дължи на столичния град София, където тя
е 926,5 д./ кв. км. Населението на столицата към края на 2010 г. е 1 259 446 д. Градските
центрове на територията на района са 48. Степента на урбанизация на района е 82,3% .
Средният коефициент на безработица за района към 31.12.2010 г. е 6.8 % - найнисък за страната, като се наблюдават различия в отделните области. Средният
коефициентът на заетост на Югозападния район е 54.0 % - най-висок за страната.
БВП на човек (в PPS) на Югозападния район е 73 % от средния за регионите на
ЕС-27 за 2008 г., с което се нарежда на първо място между регионите в България по
този показател.
Общата дължина на пътната мрежа в района е 7794 км., като 3272 км. от тях са
пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), а останалите 4522 км. са общински
пътища. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 0,036 км./кв.
км. и е по-висока от средната в страната (0,030). Относителният дял на пътищата с
национално и международно значение – автомагистрали и пътища І клас - е 22,4 %,
значително по-висок от средните стойности за районите в страната.
Железопътната мрежа е добре развита в западната и северната част на
Югозападния район.
Летище София, разположено в непосредствена близост до столичния град, е найголямото международно летище в България.
На територията на област София-столица се пресичат три от европейските
транспортни коридори:
o № 4 (Северна и Централна Европа-Видин-София-Атина);
o № 8 (Италия-Албания-Македония-София-Бургас-Варна);
o № 10 (Централна Европа-Белград-София-Истанбул).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Южен централен район

Фиг.6
Южният централен район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Югозападна и
Южна централна България”. Формира се от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян,
Кърджали и Хасково (ниво NUTS 3).
Южният централен район от ниво 2 обхваща централната част на Южна България,
която включва западната половина на Горнотракийската низина, южната част на
Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от
Родопите. Релефът на района е разнообразен – равнинен в Горнотракийската низина и
планински в южната и северната част на района. По-големи реки в района са Марица,
Тунджа и Арда, които се вливат в Бяло море.
На територията на района е разположена планината Родопи, ко ято

има

важна

роля за развитието на туризма.
Площта на района е 22 365 кв. км., съставляваща 20,1% от територията на
страната. Земеделските територии са 48,1% от територията, а горските 45,1%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 3,3% от територията на
района.
На север районът граничи със Северния централен район, на изток с Югоизточния
район, на запад с Югозападния район, на юг с Република Гърция и Република Турция.
Броят на населението към 31.12.2010 г. е 1 513 510 д., отговарящо на 20,2% от
населението на страната. Гъстотата на населението му е 67,67 души/ кв. км., малко повисока от средната за страната. На територията на района има 54 градски центъра.
Достигната степен на урбанизация е 66,5%. Най-големият град на територията на
района е град Пловдив - втори по големина в страната - с население 347 611 д. към края
на 2010 г.
Средният коефициент на безработица за района е 11.4 % - по-висок от средния за
страната. Средният коефициент на заетост на Южния централен район е 45.1 % и е
под средния за страната.
БВП на човек (в PPS) на Южния централен район е 30 % от средния за регионите
на ЕС-27 за 2008 г., което го нарежда на едно от последните места в ЕС.
Гъстотата на функциониращите пътища от РПМ в Южния централен район е 0,18
км./кв. км. и е по-висока от средната за страната- 0,17 км./кв. км. Най-развита е пътната
мрежа в областите Кърджали и Хасково, където тя има гъстота над средната за
страната.
Районът е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията
на района преминават части от европейски транспортен коридор № 4, коридор № 8,
коридор № 9, и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия
регион и Централна Азия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Списък на ключовите индикатори за изпълнение на Националната
стратегия за регионално развитие в периода 2011-2015 година
(базови стойности)
•

Дял на БВП на човек от населението по райони спрямо средната стойност
за ЕС, в %, за 2008 г.
Северозападен район - 28
Северен централен район - 30
Североизточен район - 37
Югоизточен район - 36
Югозападен район - 73
Южен централен район – 30
•

Заети лица на населението на 15 - 64 навършени години през 2010 година,
хил. ч.
България – 3 010,4
Северозападен – 310,2
Северен централен - 332,1
Североизточен - 382,0
Югоизточен – 422,9
Югозападен – 973,8
Южен централен - 589,4
• Коефициенти на заетост за 2010 г. в %
България – 59,7
Северозападен – 53,8
Северен централен - 54,8
Североизточен - 56,7
Югоизточен – 58,5
Югозападен – 67,6
Южен централен - 57,4
• Разходи за НИРД по статистически райони през 2009 г., в хил.лв.
България - 361 060
Северозападен район - 8 123
Северен централен район - 7 120
Североизточен район - 22 010
Югоизточен район - 14 958
Югозападен район - 288 297
Южен централен район - 20 552
•

Общ доход средно на лице от домакинство по източници и райони през 2009
г. (в лв.)
България - 3693
Северозападен район - 3557
Северен централен район - 3216
Североизточен район - 3381
Югоизточен район - 3695

Югозападен район - 4297
Южен централен район - 3507
•

Дължина и структура на изградената пътна мрежа по райони, в километри
през 2009 г.

Автомагистрали
България – 40 872
Северозападен район - 6289
Северен централен район - 6240
Североизточен район - 5318
Югоизточен район - 6068
Югозападен район - 7794
Южен централен район - 9144
Пътища I клас
България – 2969
Северозападен район - 387
Северен централен район - 462
Североизточен район - 483
Югоизточен район - 597
Югозападен район - 615
Южен централен район - 431
Пътища II клас
България – 4028
Северозападен район - 767
Северен централен район - 635
Североизточен район - 467
Югоизточен район - 767
Югозападен район - 619
Южен централен район - 773
Пътища III клас
България – 12014
Северозападен район - 2226
Северен централен район - 1862
Североизточен район - 1633
Югоизточен район - 1716
Югозападен район - 1920
Южен централен район - 2657

